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انشآ ناگتـشذگ  راثآ  خیرات و  اب  دننک و  شدرگ  یکاخ  هرک  يور  رد  ات  تسا  هتـساوخ  رـشب  دارفا  مومع  زا  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 
.دنوش

.َنیِکِرْشُم (1) ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ُْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق 

ظفح ار  دوخ  هتـشذگ  راثآ  خـیرات و  ات  دـنا  هدرک  شالت  هشیمه  دـنرادروخرب ، نهک  ینّدـمت  زا  هک  اهنآ  ًاصوصخ  ایند  لـلم  ماوقا و 
.دننک يرادساپ  تسارح و  نآ  زا  هدرک و 

: تسا دنمدوس  اه  ناسنا  يارب  تهج  ود  زا  راثآ  ظفح  خیرات و  هب  هاگن 

.دنهد یم  رارق  شیوخ  هدنیآ  هار  غارچ  ار  نآ  هتفرگ  هرهب  هتشذگ  تبثم  ياهوگلا  دنمدوس و  ياه  هبرجت  زا  هکنیا  لّوا  تهج 

.42 مور : . 1 - 1
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یم زیهرپ  اهنآ  ندرک  هبرجت  هرابود  زا  هدش ، انـشآ  خیرات  لوط  رد  اه  ناسنا  ياه  یماکان  اه و  تسکـش  خلت و  ياه  هبرجت  اب  مّود  و 
.دننک

اهنآ رگید  يوس  زا  و  دناوخ ، یم  ارف  خیرات  زا  يریگ  تربع  هب  ار  مدرم  وس  کی  زا  تسا ، هدرک  هّجوت  اهنیا  يود  ره  هب  میرک  نآرق 
ندومن هنادواج  يارب  هک  دیوگ  یم  نخـس  ینانمؤم  زا  فهک  باحـصا  ناتـساد  ندومن  وگزاب  رد  .دنک  یم  قیوشت  راثآ  ظفح  هب  ار 

.دننک انب  اهنآ  روبق  يور  رب  يدجسم  دنتفرگ  میمصت  رواب ، نید  دنمتریغ و  ناناوج  نیا  دای 

.ًادِجْسَم (1) ْمِْهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاق 

سپس .دنک  یم  انب  لیعامسا  رجاه و  شدنزرف  رسمه و  يارب  یهانپرـس  هبعک  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  رگید ، ینایرج  رد 
یم فاوط  هبعک  فارطا  رد  نآ  درگ  رب  نایجاح  هدرمـش و  سّدقم  ار  نآ  دنوادخ  دوش و  یم  رجاه  لیعامـسا و  نفدـم  ناکم  نیمه 
یم هگن  هنادواج  ار  سّدقم  ناکم  نآ  رد  نینوفدم  رگید  دنزرف و  ردام و  نیا  دنمهوکش  هرطاخ  هشیمه  يارب  لیعامسا  رجح  دننک و 

.دراد

یم گنـس  نآ  رد  وا  ياپ  ياج  دـنوادخ  تردـق  هب  هک  دتـسیا  یم  یگنـس  يور  هبعک  يانب  ماگنه  هب  نکـش ، تب  ربمایپ  نیا  میهاربا 
.دـنناوخب زاـمن  نآ  دزن  دـهاوخب  مدرم  زا  هدومن ، يرادـهگن  ار  دـنمزرا  رثا  نیا  دـنوادخ  اـت  دوش  یم  بجوـم  هلأـسم  نیمه  و  دـنام ،

ِماقَم ْنِم  اوُذِخَّتاَو 

.21 فهک : . 1 - 1
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.یلَصُم َمیِهاْربِإ 

ریز زا  رجاه ، يردام  هفطاع  هب  نداهن  جرا  رطاخب  لیئربج و  نداتـسرف  اب  دنوادخ  دـیاس و  یم  نیمز  هب  اپ  یگنـشت  زا  هنـشت  يدـنزرف 
هظفاح زا  مهم  هرطاـخ  نیا  اـت  دراد  یم  هگن  خـیرات  هشیمه  يارب  ار  نآ  دروآ و  یم  دـیدپ  ار  مزمز  همـشچ  لیعمـسا ، كوک  ياـهاپ 

.ددرگن كاپ  خیرات 

یگرزب و اه و  ّتین  صولخ  اه ، یکاپ  روآ  دای  دـنا و  هتـسیز  یم  اهنآ  رد  ناحلاص  ناربمایپ و  هک  دـنک  یم  دای  ییاـه  هناـخ  زا  نآرق 
(1) ُهُمْسا ...  اَهِیف  َرَکُْذی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  تسا  اهنآ  تمظع 

رد زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیب  ایآ  دسرپ  یم  هک  يا  هدننک  لاؤس  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و 
؟ دیآ یم  باسح  هب  اه  هناخ  نامه  رامش 

.اهلیضافأ (2) نم  معن  دومرف : درک  یم  همطاف  یلع و  هناخ  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.اهنآ نیرتهب  زا  يرآ و  دومرف :

لامک اب  دننک ، یم  رفس  یحو  نیمزرس  هب  یهلا  ياهوگلا  راثآ و  نیا  ياب  ییانـشآ  يارب  ناناملـسم  هک  هاگنآ  ام ، نامز  رد  هنافـسأتم 
زا بجوم  طلغ  رکف  کی  هنوگچ  هک  دنـشیدنا  یم  دوخ  اب  دـنزیر و  یم  رثأت  کشا  راچان  هب  دـننیب و  یم  هدـش  ناریو  ار  اهنآ  فسأت 

همهنیا نتفر  نیب 

.36 رون : . 1 - 1
ص 50. ج 5 ، روثنملا : ّردلا  ریسفت  . 2 - 2
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یّلعملا هربقم  دحا ، عیقب ، رد  دوجوم  ياه  هاگراب  دبنگ و  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  روبق  ارچ  تسا ، هدش  زومآ  تربع  گرزبراثآ و 
؟ تا هدش  بیرخت 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ردـقلا  لیلج  هباحـص  رگید  مالـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  هناخ  زا  ارچ 
يربخ مالـسلا  اـهیلع  لوتب  يارهز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  رثوک  تدـالو  لـحم  مالـسلا و  اـهیلع  يربک  هجیدـخ  هناـخ  هنیدـم و 

؟ تسین

؟ تسا هتفر  نیب  زا  همه  مالسا  زا  عافد  رد  ناناملسم  زیمآراختفا  ياهدربن  اه و  گنج  زا  هدنام  اج  هب  راثآ  ارچ 

نیا اب  ار  ناناملسم  دنناد و  یم  كرش  ياه  هناشن  ار ، دیحوت  رهاظم  هک  دنتسه  یناسک  نابطاخم  اریز  تسا  خساپ  یب  همه  اهارچ  نیا 
راـکفا لـباقم  رد  رگید  راـب  ینید ، ياـه  هزومآ  نید و  هب  ار  جراوخ  هنارجحتم  هاـگن  و  دـننک ! یم  كرـش  هب  مّهتم  هدز  گـنز  هبرح 

.دنرازگ یم  شیامن  هب  نایناهج 

.دنک میسرت  ار  ارگ  سپاو  هنارجحتم و  رکف  نیا  راثآ  زا  یکچوک  رایسب  هشوگ  تسا  هتسناوت  اهنت  راتشون  نیا 

.میزادرپب ثحب  نیا  يایاوز  یمامت  هب  رت  هدرتسگ  مینوتب  رگید  یتصرف  رد  هکنآ  دیما 

ّفلؤم
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مالسا خیرات  هنیجنگ 

.تسا مالسا  خیرات  هنیجنگ  هکلب  تسین ، ناتسروگ  کی  اهنت  عیقب 

هللا یلـص  ادـخربمایپ  ياه  همع  نیعبات و  باحـصا ، نادـنزرف ، یخرب  نارتخد ، نارـسمه ، روبق  زین  نایعیـش و  موصعم  ماما  راهچ  روبق 
.تسا عقاو  اجنآ  رد  مالسا  خیرات  رادمان  ياه  تیصخش  زا  رفن  رازه  هد  هب  کیدزن  هلآ و  هیلع و 

، ناتـسروگ نیا  هب  شهاگن  نیلوا  اب  دور ، یم  هنیدـم  هب  هک  يرئاز  ره  .تسا  مولظم  بیرغ و  لاح  نیع  رد  تمظع ، همه  نیا  اـب  عیقب 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  تیمولظم  رب  هدراذگ و  راوید  هب  رس  رایتخا  یب  ریزارس و  شناگدید  زا  کشا  هودنا ، نزح و  تدش  زا 

دناوـتب یجاـح  رگا  هک  تسا  هتفهن  يراد  فدـه  مشخ  ضغب و  نآ ، هنوگدـیراورم  تارطق  نورد  رد  هک  یکـشا  .دـیرگ  یم  هـلآ  و 
؟ دوش یم  دروخرب  هنوگ  نیا  مالسا  تاراختفا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  اب  ارچ  هک  دروآ  یمرب  دایرف  اج  نامه 

دوبدای ناشن و  گنس  ناشمانمگ ، نازابرس  يارب  یتح  دننک و  یم  دیجمت  لیلجت و  دوخ  یلم  تاراختفا  زا  ایند  ياج  همه  رد  مدرم 
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.دنیامن یم  غیرد  نانآ  روبق  يور  رب  یلومعم  یگنس  ندراذگ  زا  یتح  عیقب  رد  اما  دننک ، یم  تسرد 

تیب لها  تیمولظم  دوخ ، نهیم  هب  تشگزاـب  اـب  هدیـشک و  شود  رب  ار  هودـنا  مغ و  زا  يراـب  هلوک  هنیدـم ، زا  جورخ  اـب  یجاـح  ره 
نیا هک  دنرب  یم  رس  هب  يزور  راظتنا  هب  ددرگ و  یم  لقتنم  نارگید  هب  تیمولظم  نیا  لسن  هب  لسن  دنک و  یم  دایرف  ار  مالـسلا  مهیلع 

لوسر نارای  باحصا و  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  شرتسگ  تخانـش و  يارب  یهاگیاپ  هب  عیقب  هدیـسر و  نایاپ  هب  هیـس  ماش 
.ددرگ لیدبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

یخیرات هچ  هب  نآ  تمدق  هک  تسین  صخـشم  ینـشور  هب  دانـسا  رد  نکیل  دـسر ، یم  مالـسا  زا  لبق  نارود  هب  عیقب  ناتـسربق  هنیـشیپ 
؟ دنا هدرپس  یم  كاخ  هب  ناتسروگ  نیا  رد  ار  دوخ  ناگتشذگرد  هزانج  هنیدم  نامدرم  نامز  هچ  زا  تسا و  طوبرم 

ینب  » و مارح » ینب   » ِناتـسروگ ود  رد  ار  دوخ  ناـگدرم  داـسجا  هنیدـم  مدرم  ترجه ، زا  شیپ  هک  دـهد  یم  یهاوـگ  یخیراـت  عباـنم 
، هنیدـم هب  ناناملـسم  ترجه  اب  هک  تسا  نآ  هاوگ  یخیرات  عبانم  شرازگ  .دـندرک (1)  یم  نفد  دوخ  لزانم  رد  زین  یهاگ  و  ملاـس »
نارتخد و نارسمه و  زین  نیعبات و  هباحص و  زا  يدایز  ِدادعت  داسجا  نفد  اب  نامز و  رورم  هب  هدیدرگ و  ناناملـسم  ناتـسربق  اهنت  عیقب 

زا هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  نادنزرف و 

ص 61. عیقب ، هّمئا  مرح  خیرات  . 1 - 1
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.تفر (2) نایم  زا  دمآ و  رد  هکورتم  تلاح  هب  نیشیپ ، ياه  ناتسروگ  هتفر  هتفر  .دش (1) و  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها 

نینوفدم هب  تفای و  یم  روضح  ناتـسربق  نیا  رانک  دـنوادخ ، روتـسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک : تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
.دیبلط (3) یم  شزرمآ  دنوادخ  زا  نانآ  يارب  درک و  یم  مالس  نآ 

نآ سپس  .تسا (4)  هدوب  دقرغ »  » شمان هدییور و  یم  اجنآ  رد  رادراخ  تخرد  یعون  هک  دنا  هدیمان  دقرغلا » عیقب   » ور نآ  زا  ار  عیقب 
.دش راگدنام  شمان  اّما  تفر  نایم  زا  تخرد 

دشاب (5). هدناشوپ  ار  نآ  توت  ِدنلب  تخرد  یعون  هک  تسا  ینیمز  مان  دقرغ  عیقب  دنا : هتفگ  زین  یخرب 

ره زا  ناناملسم  نونکات  هتشذگ  زا  هتـشگ و  روصحم  دنلب  يراوید  اب  نونکا  اما  تشادن ، يراصح  راوید و  شیپ ، لاسدصکی  ات  عیقب 
رگید هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  هدـمآ ، اـجنیا  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  تراـیز  زا  سپ  یبهذـم ، هـقرف و 

.دنا هدرک  یم  ترایز  ار  ناتسروگ  نیا  رد  ناگدیمرآ 

ناـیباهو هلمح  رد  هک  هدوب ، ناـبیاس  هّبق و  ياراد  زین  عیقب  رد  ناگدـش  نفد  زا  يرگید  دادـعت  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناـماما  روبق 
دیدرگ و بیرخت 

ص 321. ج 1 ، یسانش ، هنیدم  . 1 - 1
ص 888. ج 3 ، افولا ، ءافو  . 2 - 2

ص 559. ج 4 ، یفاک ، ص 91 ؛ ج 4 ، ییاسن ، ننس  ص 40 ؛ ج 4 ، ملسم ، حیحص  . 3 - 3
ص 11. ج 3 ، طیحملا ، سوماقلا  ص 462 ، ج 1 ، برعلا ، ناسل  . 4 - 4

.نامه . 5 - 5
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هب تبسن  صخـشم و  هدش  نیچ  گنـس  ياهراوید  اب  نآ  روبق  زا  یخرب  اهنت  تسا و  یکاخ  فقـس و  نودب  ناتـسربق ، نیا  نونکا  مه 
.تسا زاتمم  اهربق  رگید 
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عیقب رد  ناگدش  نوفدم 

هراشا

: دراد رارق  مالسلا  مهیلع  موصعم  ماما  راهچ  رهطم  روبق  تسار ، تمس  هب  یمک  ینونک ، ِرد  يوربور 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  - 1

لوسر دیدش  هقالع  دروم  یکدوک  نارود  نامه  زا  دش و  هداز  هنیدم  رد  ترجه  موس  لاس  ناضمر  همین  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
روضح اـه  هصرع  همه  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  راـنک  رد  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  سپ  تفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

نیفص لمج ، ياه  گنج  رد  تیالو  مالـسا و  زا  عافد  يارب  يو  دوب ، شراوگرزب  ردپ  زا  سپ  دوخ  راگزور  مدرم  دمآرـس  تشاد و 
.تسج تکرش  ناورهن  و 

هب دومن و  لیمحت  ترضح  نآ  رب  ار  یگنج  هیواعم  سپس  درک ، تفالخ  هام  شش  دودح  بوصنم و  تماما  هب  ردپ ، تداهش  زا  سپ 
همان حلص  شریذپ  هب  راچان  دنتشاذگ  اهنت  ار  ناشیا  مدرم  هکنیا  لیلد 
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رتخد هدعج  شرـسمه  طسوت  .ق  .ه  لاس 50  رد  نایفـسوبا ، رـسپ  هیواعم  کیرحت  هب  ماجنارـس  دیدرگ و  هیواعم  يوس  زا  يداهنـشیپ 
.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  دیسر و  تداهش  هب  مومسم و  سیق ، نب  ثَعْشأ 

مدرم بولق  بوبحم  دنناوخب و  تیب  لها  میرک  ار  ناشیا  مدرم  ات  دوب  هدش  بجوم  ترضح  نآ  نوگانوگ  لئاضف  قالخا و  تمارک ،
.دوب

مالسلا امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  - 2

شراوگرزب ردپ  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نسح  تماما  نارود  رد  دمآ و  ایند  هب  هنیدم  رد  .ق  .ه  لاس 38  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
نآ رد  هک  يدیدش  يرامیب  لیلد  هب  دنوادخ و  تساوخ  هب  اما  دوب  ردپ  هارمه  البرک  رد  .تفای  دشر  مالـسلا  امهیلع  یلع  نبا  نیـسح 
زا سپ  ترضح  نآ  .دنک  عافد  تیالو  نید و  میرح  زا  دریگ و  تسد  رد  حالس  تسناوتن  دیدرگ ، ضراع  ترـضح  نآ  رب  زور  دنچ 

.دیدرگ لقتنم  ماش  هب  سپس  هفوک و  هب  ادتبا  دمآرد و  تراسا  هب  البرک  ناگدنامزاب  رگید  اب  هارمه  اروشاع  هثداح 

هب مومـسم و  کلملادـبع  نب  دـیلو  کـیرحت  هب  .ق  .ه  لاس 94  رد  ماجنارـس  درک و  تماما  لاـس  راـهچ  یـس و  کـیدزن  سپ  نآ  زا 
.دیمرآ عیقب  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رانک  رد  دیسر و  تداهش 

.دوب نمشد  تسود و  ماع و  صاخ و  دز  نابز  ترضح  نآ  يراوگرزب  مرک و  تدابع و  دهز و 

مالسلا مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  ماما  - 3
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زا سپ  .درک  یگدنز  هنیدـم  رد  شراوگرزب  ردـپ  رانک  رد  .ق  .ه  لاس 94  ات  دـمآ و  ایند  هب  .ق  .ه  لاس 57  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ربمایپ تیب  لها  بتکمو  یمالـسا  فراعم  رـشن  رد  يو  .درک  تیبرت  ار  یناوارف  نادرگاش  دیـسر و  يربهر  تماما و  هب  ردـپ  تداهش 

.تشادرب يدنلب  ياه  ماگ  مالسلا  مهیلع 

هب .ق  .ه  ای 117  لاس 114 و  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دنداد  بقل  اه  شناد  هدنفاکـش  ینعی  مولعلا » رقاب   » ار ترـضح  نآ  ور  نیا  زا 
.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  شراوگرزب  ردپ  رانک  رد  دیسر و  تداهش  هب  کلملادبع  نب  ماشه  کیرحت 

مالسلا امهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ماما  - 4

تفرگ هدهع  رب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  يربهر  ردپ ، تداهـش  زا  سپ  دمآ و  ایند  هب  .ق  .ه  ای 83  لاس 80  رد  ترضح  نآ 
نآ رب  یـسابع  هفیلخ  نیمود  روصنم  .درک  تیبرت  فلتخم  مولع  اـه و  هتـشر  رد  ار  درگاـش  نارازه  دوخ ، راـب  رپ  تاـیح  نارود  رد  و 

دیسر و تداهش  هب  مومـسم و  ترـضح  نآ  يو ، کیرحت  هب  .ق  .ه  لاوش 148  رد 25  ماجنارس  تفرگ و  تخس  تّدش  هب  ترـضح 
.دش نفد  شردپ  دج و  رانک  عیقب  رد 

بلطملادبع نب  سابع 

رگید ربق  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  ماما  راهچ  روبق  رانک  رد 

دانسا تیاور  هب  عیقب  يزاس  زاب  www.Ghaemiyeh.comبیرخت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


20 ص :

رداـم دـسا  تنب  همطاـفربق  يرگیدو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوـمع  بلطملادـبع  نب  ساـبع  ربـق  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوـجو 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

: مالسلا مهیلع  عیقب  همئا  روبق 

، مالسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  - 3 مالسلا ، هیلع  داّجس  ماما  - 2 مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  - 1

بلّطملادبع نب  سابع  زین  مالسلا و  هیلع  قداصرفعج  ماما  - 4

زا هکم  رد  .دوبرتگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  لاـس  ای 3  شیرق و 2  گرزب  ياه  تیـصخش  زا  بلطملادـبع  نب  سابع 
ناناملـسم تراسا  هب  سپـس  تسج ، تکرـش  ردب  گنج  رد  هارکا  اب  شیرق  هارمه  هب  مود  لاس  رد  درک ، یم  يراددوخ  نامیا  راهظا 

دیدرگ و دازآ  هیدف  اب  دمآرد و 
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.دمآرد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  نیرتهب  هرمز  رد  ماجنارس 

رد .ق  .ه  لاس 33  رد  دنام و  رادافو  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ 
.دیدرگ نفد  عیقب  ناتسربق  رد  تشذگرد و  هنیدم  رد  نامثع  نامز 

دسا تنب  همطاف 

رد دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ناگدننک  تعیب  نیتسخن  زا  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ردام  بلاطوبا ، رـسمه  وا 
بلاطوبا هک  نارود  نآ 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ردام  دسا ، تنب  همطاف  رازم 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تمدخ  یتسرپرـس و  رد  ییازـس  هب  مهـس  تفرگ  هدهع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلافک 
رد ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شدنزرف  تفای و  هار  هبعک  نورد  هب  هک  دـیدرگ  رادروخرب  یتسادـق  نانچ  نآ  زا  يو  .تشاد 

.دروآ ایند  هب  اج  نآ 

رد درازگ و  زامن  يو  رب  رـضاح و  شا  هزانج  عییـشت  رد  دیدرگ ، رثأتم  تدـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  وا  تلحر  ماگنه 
.داهن ربق  رد  ار  وا  تسیرگ  یم  يو  رب  هک  یلاح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  روبق 

هراشا

نآ رـسپ  میهاربا  زین  هّیقر و  موثلک و  ما  بنیز ، ياـه  ماـن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نارتـخد  زا  نت  هس  عـیقب  ناتـسربق  رد 
: دنا نوفدم  ترضح 

بنیز

لاس رد  درک و  جاودزا  عیبر  نب  صاعلاوبا  اـب  وا  .دـش  دـلوتم  هجیدـخ  زا  هک  دوب  بنیز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  نیرتگرزب 
.تفگ تایح  دوردب  يرمق  يرجه  متشه 

موثلک ما 

رد تفای و  تافو  .ق  .ه  لاسردو 9  دمآ  رد  نامثع  دقع  هب  ترجه  موس  لاس  رد  يو  .دوب  بهل  یبا  نب  هبیتُع  رسمه  موثلک  ما 
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.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تسیرگ  یم  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح 

هیقر

دمآ هنیدم  هب  هشبح  زا  سپـس  درک  ترجه  هشبح  هب  وا  .دمآرد  نامثع  دقع  هب  يو  زا  سپ  بهل و  یبا  نب  هبتع  دـقع  هب  هکمرد  هیقر 
هللا یلـص  ربمایپ  .دنا  هدرک  رکذ  ترجه  مراهچ  لاس  ار  وا  تافو  یخرب  .تفای  تافو  يرامیب  رثا  رب  ترجه  مود  لاس  رد  ماجنارـس  و 

.دندرپس كاخ  هب  عیقب  رد  ار  وا  داد  روتسد  هلآ  هیلع و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  روبق 

مالسلا هیلع  میهاربا 
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یلص ربمایپ  .دش  دلوتم  هّیطبق  هیرام  شردام  زا  هنیدم  رد  .ق  .ه  لاس 8  هّجحلا  يذ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا 
لوسر روتـسد  هب  تفر و  ایند  زا  هام  هد  لاس و  کی  زا  سپ  وا  اما  داد ، یم  ناشن  هفطاع  تشاد و  دـیدش  هقالع  يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

بقل میهاربا » ّما  هبرـشَم   » وا تدالو  ّلحم  .دـش  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  نوعظم  نب  ناـمثع  ربق  راـنک  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
.دیآ یم  رامش  هب  هنیدم  یمالسا  راثآ  زا  نونکا  مه  هک  تفرگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  میهاربا  هاگمارآ 
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عیقب رد  نوفدم  ربمایپ  نارسمه 

هملس ما  - 1

.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفگ و  تایح  دوردب  .ق  .ه  ای 61  لاس 60  رد  دوب و  مالسا  هب  ناگدنورگ  نیتسخن  رامش  رد  يو 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  همع  رتخد   ) شحج تنب  بنیز  - 2

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  داد ، قالط  ار  وا  ترجه  مجنپ  لاس  رد  دیز  هک  نآ  زا  سپ  دمآرد و  هثراح  نب  دیز  دقع  هب  ادتبا  يو 
.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تشذگرد و  یگلاس  هاجنپ  نس  رد  .ق  .ه  لاس 20  رد  ماجنارس  درک و  جاودزا  هلآ 

هیطبق هیرام  - 3

.ق .ه  لاس 16  رد  يو  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  میهاربا ، ردام 

.دیدرگ نفد  عیقب  رد  تشذگرد و  هنیدم  رد 

همیَزُخ تنب  بنیز  - 4

دمآرد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دقع  هب  وا ، تداهش  زا  سپ  هک  دوب  شحج ) نب  هَّللادبع   ) ادخ لوسر  هباحـص  زا  یکی  رـسمه  يو 
هام هس  ای  ود  زا  سپ  و 
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.دیمرآ عیقب  رد  تفگ و  تایح  دوردب  ترجه  مراهچ  لاس  رد  تشادن ، لاس  یس  زا  شیب  هک  یلاح  رد 

رکبوبا رتخد  هشیاع  - 5

درک و جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هجیدخ ، ترضح  گرم  زا  سپ  لاس  هس  دمآ و  ایند  هب  تثعب  مراهچ  لاس  رد  يو 
.دش نفد  عیقب  رد  تشذگرد و  .ق  .ه  ای 58  لاس 57  رد 

باطخ نب  رمع  رتخد  هصفح  - 6

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دقع  هب  وا  تشذگرد  زا  سپ  درک و  جاودزا  هفاذُح  نب  سینُخ  اب  ادتبا  .دش  هداز  تثعب  زا  لبق  لاس  يو 5 
.دش نفد  عیقب  رد  تفر و  ایند  زا  هنیدم  رد  .ق  .ه  لاس 45  رد  يدقاو ، هتفگ  هب  انب  دمآ و  رد 

نایفسوبا رتخد  هبیبح  ما  - 7

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـقع  هب  يو  تفر ، اـیند  زا  و  دـش ، ینارـصن  هشبح  رد  هبیبح  ما  رهوش  شحج ، نب  هَّللادـیبع  یتـقو 
.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تشذگرد و  هنیدم  رد  .ق  .ه  ای 44  لاس 42  رد  دمآرد و 

ثراح تنب  هیریوُج  - 8

قلطصملا ینب  هوزغ  زا  سپ  ترجه و  مشش  ای  مجنپ  لاس  رد  يو 
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.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفای و  تافو  هنیدم  رد  .ق  .ه  ای 56  لاس 50  رد  دمآرد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  جاودزا  هب 

هیفص - 9

ربیخ گنج  رد  هنانک  درک ، جاودزا  قیقُحلا » یبا  نب  هنانک   » اب رهوش  گرم  زا  سپ  دمآرد و  مکْـشِم » نب  ماّلَـس   » يرـسمه هب  ادـتبا  وا 
رد يدقاو  هتفگ  هب  يو  .تفرگ  يرسمه  هب  درک و  دازآ  ار  يو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیدرگ و  ریـسا  هیفـص  دش و  هتـشک 

.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفای و  تافو  هنیدم  رد  .ق  .ه  لاس 50 
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سیق نب  هعمز  رتخد  هدوس  - 10

لاس 50 رد  .دمآرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دقع  هب  وا ، تافو  زا  سپ  هک  دوب  ورمع » نب  نارکس   » شیومع رسپ  رـسمه  يو 
.دش نفد  عیقب  رد  تفای و  تافو  هنیدم  رد  .ق  .ه  ای 54 

دیز تنب  هناحیر  - 11

كاخ هب  عیقب  رد  تشذگرد و  عادولا  هجح  زا  سپ  دمآرد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـقع  هب  ترجه  مشـش  لاس  رد  يو 
.دش هدرپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  همع  ربق 

بلّطملادبع رتخد  هّیفص ،

هیثرم هزمح  تداهـش  رب  دـمآ و  دـحا  يوس  هب  هک  دوب  ینانز  رامـش  رد  دـحا  دربن  رد  دوب ، ریبز  رداـم  دـلیَوُخ و  نب  ماّوع  رـسمه  يو 
دوردب دوب  هلاس  هک 75  یلاـح  رد  .ق  .ه  لاس 20  رد  يو  .دروآرد  ياپ  زا  ار  مجاهم  يدوهی  کـی  قدـنخ  گـنج  رد  درک و  ییارس 

.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفگ و  تایح 

بلّطملادبع رتخد  هکتاع ،

، هنیدم هب  ندمآ  زا  سپ  هکتاع  هک  تسا  هدمآ  اه  لقن  یخرب  رد 
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هدماین هنیدم  هب  زگره  هتشذگرد و  هکم  رد  هکتاع  هک  دنا  هتشون  زین  یخرب  .دش  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفای و  تافو  رهش  نیا  رد 
.تسا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ياه  هّمع  نینبلا و  ّما 

تلیضف اب  نانز  رگید  روبق 

نینبلا ما  - 1

: ياه مان  هب  رسپ  راهچ  ترضح  نآ  زا  دمآ و  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  يرـسمه  هب  هک  دوب  دلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلا  ما 
ما .دندیـسر  تداهـش  هب  البرک  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  هارمه  یگمه  هک  دروآ  ایند  هب  هَّللادبع  نامثع و  رفعج ، سابع ،

تفای تافو  هنیدم  رد  نینبلا 
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.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  و 

هیدعس همیلح  - 2

.دیدرگ نفد  عیقب  رد  تفگ ، تایح  دوردب  هنیدم  رد  هک  نآ  زا  سپ  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یعاضر  ردام  يو 

هّیدعس همیلح  رازم 

عیقب نینوفدم  رگید 

بلاط یبا  نب  لیقع  - 1

هار رد  .دوـب  ترـضح  نآ  زا  رتـگرزب  لاـس  تسیب  یّنـس  رظن  زا  دـسا و  تنب  همطاـف  هداز  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ردارب  يو 
مالسا شرتسگ 
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.دش انیبان  يریپ  نارود  رد  داد و  ناشن  دوخ  زا  يرایسب  ياه  يراکادف 

.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تشذگرد و  دیزی  تموکح  لئاوا  ای  هیواعم و  تموکح  رخاوا  رد  هّرَح  هعقاو  زا  لبق  يو 

رفعج نب  هَّللادبع  - 2

شرگید دـنزرف  ود  هَّللادـبع و  درک ، ترجه  هشبح  هب  رفعج  شرهوش  هارمه  هک  نآ  زا  سپ  ءامـسا  .دوب  سیمُع  تنب  ءامـسا  شردام 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  لوط  رد  داد و  تسد  زا  ار  ردپ  هتوم  گنج  رد  هَّللادبع  .دروآ  ایند  هب  اج  نآ  رد  ار  نوع  دـمحم و 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  .داد  ناشن  دوخ  زا  مالـسا  شرتسگ  هار  رد  يرایـسب  ياه  يراکادـف  نانمؤم  ریما  اب  هارمه  سپـس  هلآ و  و 
، دروآرد وا  جاودزا  هب  ار  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز 
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هب هنیدـم  رد  هّرح  هعقاو  رد  نایوما  تسد  هب  زین  شرگید  دـنزرف  ود  دیـسر و  تداهـش  هب  ـالبرک  رد  نوع  ماـن  هب  شنادـنزرف  زا  یکی 
.دش نفد  عیقب  رد  لیقع  رانک  رد  تشذگرد و  هنیدم  رد  یگلاس  نس 90  هب  يرمق  يرجه  لاس 80  رد  يو  .دندیسر  تداهش 

هّیفنح نبا  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  - 3

نیطساق و اب  ترضح  نآ  ياه  گنج  رد  .تسا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  راوگرزب  دنزرف  مالسا و  ردص  فورعم  ياه  تیصخش  زا  وا 
.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تشذگرد و  .ق  .ه  لاس 81  رد  تشاد و  تکرش  نیثکان  نیقرام و 

ثراح نب  نایفسوبا  - 4

عیقب رد  تشذگرد و  هنیدم  رد  يرجه  لاس 20  هب  دروآ و  نامیا  .ه  لاس 6  رد  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  رـسپ  هک  يو 
.دش هدرپس  كاخ  هب 

رفعج نب  لیعامسا  - 5

ردـپ تایح  نارود  رد  ماجنارـس  درب و  یم  رـس  هب  ضیَرُع  هقطنمرددوخ  لاـیعو  لـها  اـب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـنزرفوا 
رد .دـش  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  همئا  روبق  يرتم  دودح 15  هلـصاف  رد  تفگ و  دوردب  ار  یگدنز  .ق  .ه  لاس 143  رد  شراوگرزب 

.دیدرگ لقتنم  عیقب  لخاد  هب  لیعامسا  ربق  رذابا ، نابایخ  ثادحا  زا  سپ  يدوعس و  تلود  هعسوت  حرط 
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نوعظم نب  نامثع  - 6

رابود .دروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هک  دوب  یسک  نیمهدزیس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحـص  لضافا  زا  يو 
نب نامثع  .تشذـگرد  ترجه  هام  نیمود  تسیب و  رد  تشگزاـب  زا  سپ  تشاد و  تکرـش  ردـب  گـنج  رد  درک و  ترجه  هشبح  هب 

.دش نفد  عیقب  رد  تفای و  تافو  هنیدم  رد  هک  دوب  يرجاهم  نیتسخن  نوعظم 

هرارز نب  دعسا  - 7

رد ار  هعمج  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روتـسد  هب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  هبقع و  رد  ربماـیپ  اـب  ناگدـننک  تعیب  زا  يو 
دوـب هدیـسرن  ناـیاپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  دجـسم  ياـنب  زوـنه  هـک  یلاـح  رد  ترجه و  لوا  لاـس  رد  وا  .درک  هماـقا  هنیدـم 

تسیرگ یم  هک  یلاح  رد  دیناشوپ و  نفک  داد و  لسغ  ار  يو  دش و  رضاح  وا  هزانج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تشذگرد 
.داهن ربق  نورد  عیقب  رد  ار  وا 

هفاذُح نب  سینُخ  - 8

رد ماجنارـس  تشادرب ، ردـب  گـنج  رد  هک  یمخز  رثا  رب  دوب و  ناگدـنروآ  مالـسا  نیتسخن  زا  هشبح و  هب  ناگدـننک  ترجه  زا  يو 
عیقب رد  نوعظم  نب  نامثع  ربق  رانک  ار  وا  درازگ و  زامن  شا  هزانج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دیـسر  تداهـش  هب  .ق  .ه  مّوس  لاس 

.درپس كاخ  هب 
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ذاعم نب  دعس  - 9

قدـنخ گنج  رد  .دوب  نایـسوا  راد  مچرپ  ردـب  گنج  رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گرزب  هباحـص  زا  سوا و  هلیبق  زا  دـعس 
وا رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تفر  ایند  زا  هظیرق  ینب  هوزغ  اب  نامزمه  ماجنارس  تفرگ و  رارق  تداهش  هناتـسآ  رد  دش و  حورجم 

.درپس كاخ  هب  دسا  تنب  همطاف  ربق  کیدزن  عیقب ، رد  ار  وا  درازگ و  زامن 

دوعسم نب  هَّللادبع  - 10

ییـالاو هبترم  هب  نآرق  نتخومآ  ندـناوخ و  رد  دروآ و  ناـمیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  تسا  یناـسک  نیتـسخن  زا  وا 
نوعظم نب  نامثع  ربق  رانک  رد  تفگ و  تایح  دوردـب  .ق  .ه  لاس 32  رد  يو  .تشاد  شقن  زین  نآرق  يروآ  عمج  رد  تفاـی و  تسد 

.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد 

يردُخ دیعسوبا  - 11

زا سپ  .دوب  تعاجش  ملع و  تلصخ  ود  ياراد  .تشاد  تکرش  دحا  گنج  ردودوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  يو 
هنیدم رد  .ق  .ه  ای 74  لاس 64  رد  ماجنارـس  يو  .دـمآ  یم  رامـش  هب  تیب  لها  بقانم  نایوار  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر 

.دش هدرپس  كاخ  هب  دسا  تنب  همطاف  ربق  یکیدزن  رد  تفای و  تافو 
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دوسا نب  دادقم  - 12

رد یگلاس  نس 70  رد  .ق  لاس 33 ه  رد  .دوب  ترضح  نآ  هقالع  دروم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردقلا  لیلج  هباحـص  زا  وا 
.دندرپس كاخ  هب  عیقب  رد  هدرک ، لمح  هنیدم  هب  ار  شا  هزانج  .تشذگرد  هنیدم  یلیام  هس  فُرُج ،

مقرا یبا  نبا  مقرا  - 13

زا يرایسب  رد  .دیدرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میلعت  غیلبت و  زکرم  هکم  رد  شا  هناخ  دوب و  مالسا  هب  ناگدنورگ  نیتسخن  زا 
.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تشذگرد و  یگلاس  نس 80  رد  ماجنارس  تشاد و  روضح  مالسا  ردص  ثداوح  اهدربن و 

مازِح نب  میکح  - 14

تشذگرد و هنیدم  رد  .ق  .ه  لاس 54  زا  سپ  دروآ و  مالسا  هکم  حتف  زوررد  هکدوب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  ردارب  رـسپ  يو 
.دیمرآ عیقب  رد 

هَّللادبع نب  رباج  - 15

ياج عیقب  رد  تشذگرد و  .ق  .ه  لاس 90  هب  لاس ، زا 94  سپ  ماجنارس  .تشاد و  تکرش  هوزغ  رد 19  .دوب  روهشم  هباحص  زا  يو 
.تفرگ
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تباث نب  دیز  - 16

.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفای و  تافو  يرجه  ای 50  لاس 45  رد  هک  دوب  نآرق  ناگدنروآ  عمج  زا  يو 

يدعاس دعس  نب  لهس  - 17

.تشذگرد هنیدم  رد  یگدنز  لاس  دص  کی  زا  سپ  .ق  .ه  لاس 88  رد  يو 

سنا نب  کلام  - 18

رد تفای و  تافو  هنیدم  رد  .ق  .ه  ات 179  ياه 174  لاس  نایم  رد  هک  تسا  اه  یکلام  ياوشیپ  تنـس و  لها  هناگ  راهچ  همئا  زا  يو 
.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب 

یندملا عفان  - 19

هب عیقب  رد  سنا  نب  کـلام  ربق  راـنک  رد  تشذـگرد و  هنیدـم  رد  .ق  .ه  ات 120  ياه 117  لاس  نایم  ردو  دوب  نیعباـت  ناـگرزب  زاوا 
.دش هدرپس  كاخ 

ءارقلا خیش  عفان ، - 20

عیقب رد  دومن و  تافو  هنیدم  رد  لاس 169  رد  يو  .دناوخ  نآرق  هنیدـم  مدرم  يارب  لاس  دودح 70  هک  تسا  هعبس  ءاّرق  زا  یکی  يو 
.دیمرآ
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دیز نب  هماسا  - 21

.تشذگرد هنیدم  رد  یگلاس  نس 57  رد  .ق  .ه  لاس 54  رد  يو 

يراصنا هحلطوبا  لهس ، نب  دیز  - 22

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  ملهچ  لاس  رد  ای  .ق و  .ه  لاس 34  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  زا  وا 
.تشذگرد هنیدم  رد 

هّرَح يادهش  - 23

عیقب ناتسربقرد  دندیسر ، تداهش  هب  يو  نازابرـسو  هبقع  نب  ملـسم  طسوت  دیزی و  روتـسد  هب  هک  زین  هّرَح  هعقاو  يادهـش  زا  يدادعت 
.دنا نوفدم 

هّرح هعقاو  يادهش  رازم 
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: زا دنترابع  دنا  هدش  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  هک  مالسا  ردص  فورعم  ياه  هرهچ  زا  رگید  یخرب 

فوع نب  نامحرلادبع  - 1

نافع نب  نامثع  - 2

صاقو یبا  نب  دعس  - 3

هریرهوبا - 4

نانس نب  بیَهُص  - 5

ریضُح نب  دیسا  - 6

يّزُعلادبع نب  بطیَوُح  - 7

دیزی دبع  نب  هناکُر  - 8

مالَس نب  هَّللادبع  - 9

ورمع نب  هَّللادبع  - 10

دسالادبع نب  هملسوبا  - 11

کیتع نب  هَّللادبع  - 12

نامعن نب  هداتق  - 13

مزَح نب  ورمع  - 14

لفون نب  همرخم  - 15

سینا نب  هَّللادبع  - 16

رورعم نب  ءارب  - 17

مِعْطُم نب  ریبُج  - 18

دانسا تیاور  هب  عیقب  يزاس  زاب  www.Ghaemiyeh.comبیرخت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


39 ص :

هثاثا نب  حَطْسِم  - 19

ءاْرفَع نب  ذاعم  - 20

لیفن نب  ورمع  نبا  - 21

ناهّیت نب  کلام  - 22

يدعاس دیسلاوبا  - 23

هملْسَم نب  دمحم  - 24

هدعاس نب  ْمیَوُع  - 25

ورمع نب  بعک  - 26

نازحألا تیب 

نآ هب  شراوگرزب ، ردپ  تلحر  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  هتشاد  دوجو  یکچوک  ناکم  عیقب ، همئا  روبق  یلامش  تمسق  رد 
ییانب ریخا  هدس  لیاوا  ات  و  هدوب ، فورعم  همطاف  دجسم  ای  نازحالا و  تیب  هب  ناکم  نیا  .تسا  هتـسیرگ  یم  تدش  هب  هدمآ و  یم  اج 

.دندرازگ یم  زامن  هدناوخ و  ترایز  اج  نآ  رد  مدرم  هک  هتشاد 

عیقب ناتسربق  هب  نایلاو  هّجوت 

هللا یلص  ربمایپ  نارای  نادنزرف و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  رباقم  خیرات ، لوط  رد  هنیدم  نایلاو 
صخشم نیمیس  نیمث و  ياه  حیرض  میظع و  ياهانب  يرنه و  ياه  هتشبن  گنس  اب  ار ، عیقب  رد  نوفدم  روهـشم و  نیعبات  هلآ و  هیلع و 

تسارح و هتسویپ  اه ، يزاسزاب  ینیرفآزاب و  رد  و 
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(1) دنتفرگ ....  یم  هدهعرب  ار  اه  نآ  زا  تظافح 

هدش هتخاس  ياهانب  اه و  هّبق  زا  یشرازگ  دنا ، هتشاد  رادید  هنیدم  زا  هک  یناسیون  همانرفس  ِرتشیب  زاجح ، رب  نایباهو  هطلـس  زا  شیپ  ات 
.دنا هدرک  شرازگ  ار  نآ  یگنوگچ  ناحلاص و  رگید  همئا و  روبق  يور  رب 

ار نآ  زا  ییاـه  هنومن  هک  دـنا  هتـشادرب  نآ  رد  هدـش  هتخاـس  ياـهانب  ناتـسربق و  نیا  زا  ینـشور  اـیوگ و  ریواـصت  زین  نارادربریوصت 
هتشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  .ق  .ه  لاس 1377  رد  کب » بیبل  دمحم   » زین .ق و  .ه  ات 1325  ياه 1318  لاس  رد  اشاپ » تعفر  میهاربا  »

.دنا (2)

ص 87. عیقب ، هّمئا  مرح  خیرات  ص 323 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم   1 - 1
ص 333. ج 1 ، یسانش ، هنیدم   2 - 2
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راثآ بیرخت 

هراشا

هک يا  هقطنم  رهـش و  ره  رد  باهولادبع ، نبدمحم  اب  نانآ  یبهذم  يرکف و  دـنویپ  هب  هجوت  اب  و  زاجح ، رب  نایدوعـس  ّطلـست  زا  سپ 
.دندرک یم  ناریو  بارخ و  ار  مالسا  ردص  ناگرزب  روبق  يور  رب  هدش  هتخاس  هینبا  راثآ و  دندش ، یم  دراو 

رد زاجح  رب  دوخ  هطلس  لیمکت  اب  سپس  هدومن و  ناریو  ار  عیقب  ناتسربق  ياهانب  زا  یشخب  .ق  .ه  لاس 1221  رد  تسخن  راب  نایباهو ،
جارات هب  ار  نکاما  نیا  رد  دوجوم  تمیق  نارگ  ءایـشا  لاوما و  ناریو و  ار  راـثآ  اهدـبنگ و  اـهانب و  نیا  هیلک  .ق  .ه  لاس 1344  لاوش 

.دندرک مادقا  نآ  یناریو  هب  دوب ، یهاگترایز  هاگراب و  دبنگ و  اجره  رد  هکلب  هنیدم ، رد  اهنت  هن  دندرب و 

: دنک یم  نایب  هنوگنیا  ار  زاجح  رد  نایباهو  ياه  یناریو  داعبا  نیما ، نسحم  دیس  موحرم 

نانآ .دندوب  هدرک  ار  راک  نیا  زین  رگید  راب  کی  هکنانچ  دندرک ، بارخ  ار  سابع  نبا  نفدم  دبنگ  دندش ، فئاط  دراو  نایباهو  یتقو 
هاگداز دندومن و  ناریو  ار  مالـسلا  اهیلع  نینمؤملا  ّما  هجیدخ  بلاطوبا و  بلّطملادبع ، ربق  ياهدبنگ  دـندش ، هکم  دراو  هک  یماگنه 

ار اّوح  ربق  دبنگ و  دندش ، هدج  دراو  هک  هاگنآ  دندرک و  ناسکی  كاخ  اب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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هنیدم هک  مه  ینامز  دندومن و  ناریو  اه  نآ  یحاون  فئاط و  هدج ، هکم ، رد  ار  تارازم  رباقم و  مامت  یّلک ، روط  هب  دندرک و  بارخ 
.دنتخادرپ هزمح  ترضح   ] رازم دجسم و  ندرک  ناریو  هب  دندرک ، هرصاحم  ار  هرونم 

بناج هب  هکم  زا  .ق  .ه  ناضمر 1344  رد  دهیلب ، نب  هَّللادبع  خیش  نایباهو ، تاضقلا  یـضاق  هرونم ، هنیدم  رب  نایباهو  ّطلـست  زا  سپ 
زا يرایـسب  دوب ، هدرک  لاؤس  مدرم  زا  ار  اه  هاگترایز  اهدبنگ و  ندرک  ناریو  زاوج  نآ ، نمـض  رداص و  يا  هیمالعا  تکرح و  هنیدم 

! دندوب هدش  راتساوخ  ار  ندرک  ناریو  موزل  زین  یخرب  هدادن و  خساپ  نآ  هب  سرت  زا  مدرم 

نایباهو نوچ  دنک ، داجیا  یگدامآ  مدرم  نایم  رد  تساوخ  یم  هکلب  دوبن ، یعقاو  یهاوخرظن  لاؤس ، هیمالعا و  نیا  زا  وا  فده  هتبلا 
رظتنم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دقرم  دبنگ  یتح  اه ، حیرـض  اهدبنگ و  ندرک  ناریو  رد  دوخ و  لامعا  زا  کی  چـیه  رد 

.تسا نانآ  بهذم  هیاپ  لامعا ، نیا  اریز  دندوبن  مدرم  رظن 

ناریو نآ  فارطا  هنیدم و  رد  ار  اه  هاگترایز  اهدـبنگ و  همه  باوج ، لاؤس و  هیمالعا و  نیا  رـشن  زا  سپ  نانآ  هکنآ ، نخـس  دـهاش 
رانک رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع  ربق  هک  عیقب ، رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  عجاضم  دبنگ  یتح  دندرک و 

رد دندرب ، نیب  زا  ار  همه  تشاد ، رارق  فیرش  ياهربق  يور  هک  ییاه  حیرـض  اه و  قودنـص  اهراوید و  دندومن و  بارخ  دوب ، اه  نآ 
هک یلاح 
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یقاب تمالع  ناونع  هب  كاخ ، گنـس و  یّلت  زج  اه ، هاگترایز  نیا  رد  اـه  نآ  .دندوب (1)  هدرک  هنیزه  يدـیجم  لایر  رازه  نآ ، يارب 
.دنتشاذگن

رازم زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  ردام  ردـپ و  هنمآ ، هَّللادـبع و  دـقرم  دـبنگ  ندرب  نایم  زا  اه ، بیرخت  هلمج  زا 
دوب نآ  ریغ  هرجهلاراد و  ماما  کلام  ربق  مالسلا و  هیلع  قداصلارفعج  نب  لیعامسا  ربق  نافع و  نب  نامثع  ربق  راوگرزب و  نآ  نارسمه 

زا شیپ  دـندرک و  بارخ  ار  عبنی  نآ و  فارطا  هنیدـم و  تارازم  مامت  هصـالخ ، روط  هب  دـماجنا و  یم  لوط  هب  اـه  نآ  همه  ناـیب  هک 
ياجرب كاخ  یتشم  زج  اه  نآ  زا  دندوب و  هدرب  نیب  زا  ار  دحا  يادهش  هیقب  روبق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  هزمح  ربق  نآ ،

.دنیب یمن  كاخ  زا  يا  هپت  زج  ارحص  رد  دنک ، ترایز  ار  هزمح  ربق  دهاوخب  هک  یسک  دوب و  هدنامن 

راوگرزب نآ  حیرض  ندنک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هاگراب  دبنگ و  ندرک  بارخ  زا  ناشراک ، هجیتن  سرت  زا  نایباهو 
رتشیب هک  تهج  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  هکلب  دنا ، هدرکن  انثتـسا  ار  یحیرـض  ربق و  چیه  نانآ  هنرگو  دندرک  يراددوخ 

ناشرطاخ رظن  نیا  زا  رگا  تسا و  یبارخ  هب  یلوا  نایباهو ، لیالد  رظن  زا  اه و  نآ  هاگدید  زا  تسا ، مدرم  هقالع  مارتحا و  دروم 

تفرگ و ماجنا  .ق  .ه  لاوش 1344  متشه  ردًاقیقد  مادقا  نیا  هدش ... : لقن  نینچنیا  هحفص 51  عیقب  هّمئا  مرح  خیرات  باتک  رد   1 - 1
.دیدرگ تخادرپ  دزم  تسد  يدیجم  لایر  رازه  غلبم  دنداد  ماجنا  ار  نیگنن  لمع  نیا  هک  ینارگراک  هب 
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یم مادـقا  نآ  بیرخت  هب  رگید ، ياـهرازم  زا  شیپ  هکلب  دـندرک ! یم  ناریو  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربـق  ًاـمتح  دوب ، عمج 
.دندرک (1)

: دنک یم  شرازگ  نینچ  نیا  يدوعس ، تلود  لماک  رارقتسا  زا  شیپ  ار  نیفیرش  نیمرح  رد  روبق  بیرخت  اشاپ ، يربص  بویا 

یماقم مئاق  هب  ار  نیعملادـبع  فیرـش  شردارب ، راچان  هب  مزال ، تاناکما  ورین و  نداتـسرفن  هب  نتفای  ناـنیمطا  زا  سپ  بلاـغ ، فیرش 
هّدج راپسهر  هتفرگ ، ار  شا  هچب  نز و  تسد  تخاس و  مدهنم  ار  دایج - هوک  هنماد  رد  عقاو  شیوخ - يارـس  نامهم  دیزگرب و  دوخ 

.دش

ظیفحلادبع یساطع و  دمحم  دیس  ینغریم ، رکبوبا  دمحم  دیس  رهاط ، دمحم  خیش  نوچ  هکم ، ياملع  زا  یعمج  نیعملادبع ، فیرش 
(. .ق .ه  لاس 1218  رد   ) درک ناما  وفع و  ياضاقت  وا  زا  داتسرف و  زیزعلادبع  نب  دوعس  دزن  ار  یمجع 

يوس هب  هدمآ ، درگ  هاپـس  اب  دندوب و  هدمآ  شدزن  هب  هکم  زا  هک  ییاملع  هارمه  هب  تفریذپ و  ار  نیعملادـبع  فیرـش  ياضاقت  دوعس 
.دومن تکرح  همظعم  هکم 

تواسق و نازیم  زا  اه ، هاگراب  اهدـبنگ و  بیرخت  روبق و  مدـه  نامرف  ندرک  رداص  اب  تفریذـپ و  ار  نیعملادـبع  یماقم  مئاـق  دوعس ،
.تشادرب هدرپ  دوخ  تواقش 

: دنتفگ یم  اه  یباهو 

ص 55. بایترالا ، فشک  صص 76 و 77 ؛ اه ، یباّهو  . 1 - 1
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دهاشم ياهراوید  ددرگ و  بیرخت  اهدـبنگ  رگا  .دنتـسرپ  یم  ار  اه  هاگراب  دـبنگ و  اتکی ، دـنوادخ  ياج  هب  نیفیرـش ، نیمرح  یلاها 
تفرگ دنهاوخ  رارق  اتکی  دنوادخ  شتسرپ  ریـسم  رد  هدمآ ، نوریب  رفک  كرـش و  هریاد  زا  نیمرح  یلاها  هزات  دوش ، هتـشادرب  هفّرـشم 

(1) ...!« 

: دسیون یم  رگید  ياج  رد  يو 

تروص رد  هک  درک  نییعت  نانآ  يارب  یطورـش  رهـش ، مدرم  میلـست  راثآ  ندـش  ادـیپ  هنیدـم و  رهـش  ِینالوط  هرـصاحم  زا  سپ  دوعس 
: زا دندوب  ترابع  طورش  نآ  .دشاب  هتشادن  هنیدم  لها  هب  تبسن  یضّرعت  اه ، نآ  شریذپ 

.دریذپ ماجنا  تیباهو  نییآ  تادقتعم  ماکحا و  ساسا  رب  لاعتم  راگدرورپ  شتسرپ  دیاب  - 1

تیاعر هتشگ ، ررقم  نیعم و  نایباهو  ياوشیپ  فرط  زا  هک  ییاهرایعم  ساسا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  مارتحا  دیاب  - 2
.ددرگ

ینعی ددرگ ؛ بیرخت  تسا ، دوجوم  نآ  یحاون  رد  ای  هرونم و  هنیدـم  لخاد  رد  هک  يدـقارم  رباـقم و  همه  هاـگراب  دـبنگ و  دـیاب  - 3
.دوش هدروآرد  یهام  تشپ  تروص  هب  فاص و  قودنص ، حیرض و  نودب  اه  نآ  همه  هدش ، هتشادرب  ناشراوید  فقس و 

نید و هب  هدومن ، كرت  ار  دوخ  ناکاین  نییآ  نید و  دیاب  همه  - 4

ص 68. نایباهو ، خیرات  . 1 - 1
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.دنیامن لمع  نید  ماکحا  هب  تیباهو  نییآ  ساسارب  نیا ، زا  سپ  دنیآرد و  تیباهو  نییآ 

دیاب دشاب و  یم  قح  بهذم  وا  نییآ  هدش ، ماهلا  نامحر  دنوادخ  يوس  زا  باهولادبع  نبدمحم  هب  هک  دوش  دقتعم  دیاب  سکره  - 5
.دسانشب بهذم  رگایحا  نید و  دّدجم  ناونع  هب  ار  وا 

روج و يارجا  بضغ و  مشخ و  زاربا  اب  دیاب  دنریذپن ، ار  تیباهو  نییآ  دـنهد و  ناشن  يرادـیاپ  دوخ  ناکاین  نید  رد  هک  یناسک  - 6
.دنوش ریقحت  تناها و  دنریگ و  رارق  انگنت  رد  متس 

شرازگ یباهو  يارما  هب  ار  نانآ  هاگ  یفخم  ای  دنناسرب و  لتق  هب  دـیاب  ار  دـننز  یم  زابرـس  تیباهو  نییآ  شریذـپ  زا  هک  ییاملع  - 7
.دننک

.دنهد هار  راصح  لخاد  هب  دش ، دنهاوخ  نییعت  هنیدم  راصح  زا  تظافح  يارب  هک  ار  ینایباهو  - 8

، دشاب اسرف  ناوت  تخـس و  ردـقره  دوش ، مالعا  یـسایس  ای  یبهذـم و  لئاسم  دروم  رد  نایباهو ، فرط  زا  هک  یهن  رما و  هنوگره  - 9
.دنشوکب (1) نایباهو  يارما  هداعلا  قوف  مارتحا  رد  دننک و  ارجا  وم  هب  وم  دنوش و  اریذپ  لد  میمص  زا  دیاب 

لیلد هب  زین  نانآ  تشاذگ و  مدرم  دوخ  هدهع  هب  ار  روبق  هاگراب  دبنگ و  بیرخت  مدرم ، يوس  زا  طورش  نیا  شریذپ  زا  سپ  دوعس 

صص 81 و 88. نایباهو ، خیرات  . 1 - 1
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.دنتشاذگ ارجا  هب  هتفریذپ و  ار  نآ  زا  یشخب  دندش ، لّمحتم  هک  ینوگانوگ  ياه  متس  يداصتقا و  دیدش  هرصاحم 

: تسا هدمآ  نآ  زا  یتمسق  رد  هک  هدرک  لقن  ار  زیزعلادبع  نب  دوعس  هب  باطخ  هنیدم ، مدرم  همان  نتم  اشاپ ، يربص  بویا 

روهشم ثیدح  زا  تیعبت  هب  زین  ار  نآ  مینک ، بیرخت  ار  هرهطم  روبق  زارف  رب  دوجوم  ياه  هاگراب  اهدبنگ و  هک  دیدوب  هداد  نامرف  »... 
(1) تسا »....  ذفان  ام  قح  رد  نآ ، نیا و  هتساوخ  مغر  یلع  دوش ، رداص  امش  فرط  زا  ینامرف  ره  .میداد  ماجنا 

دوخ تاقییضت  تّدش  رب  تفریذپن و  روضح  هب  ار  هنیدم  یلاها  ناگدنیامن  يو  نکیل  دیـسر ، زیزعلادبع  نبدوعـس  تسد  هب  همان  نیا  »
.دوش ناریو  لماک  روط  هب  اه  هاگراب  اهدبنگ و  يایاقب  دیاب  هک  داد  روتسد  هرونم ، هنیدم  هب  دورو  هظحل  رد  دوزفا و 

، رذـگهر نـیا  زا  .ددرگ  بـیرخت  رهطم  دـقرم  نآ  نیمداـخ  تـسد  هـب  يدـبنگره  دـیاب  هـک  دوـب  نـیا  دوعــس ، دـیکا  تاروتــسد  زا 
.دندرک یم  مادقا  كانلوه  تیانج  نیا  هب  راچان  هب  هکربتم  نکاما  نارازگتمدخ 

: دنتشاد راهظا  ادهشلادیس ، هزمح  ترضح  رهطم  مرح  نامداخ 

.میرادن بیرخت  مده و  تردق  یمسج ، فعض  يریپ و  رثا  رد  ام 

ص 92. نایباهو ، خیرات  . 1 - 1
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تراسج و رد  ار  وا  هک  یباـهو  نادـنمروز  زا  یکی  هب  تفر و  هزمح  باـنج  رّهطم  مرح  هب  ًاصخـش  دوخ ، صاـخ  ناـکیدزن  اـب  دوعس 
یلع  » ریبعت اـب  زین  وا  .دورب  رّهطم  دـبنگ  زارف  رب  هتـشادرب ، گـنلک  لـیب و  هک  داد  روتـسد  تسناد ، یم  ربارب  هلیبق  کـی  اـب  یخاتـسگ ،

زارفرب هک  یمچرپ  رب  مامت  تدش  اب  ار  گنلک  داهناپ و  رّهطم  دبنگ  زارف  رب  هناخاتسگ  درک و  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  نیعلا » سأرلا و 
نامه رد  داتفا و  ریز  هب  دبنگ  زارف  زا  دروخ ، مه  هب  شندب  نزاوت  دش ، نوریب  يو  تسد  زا  گنلک  .دروآ  دورف  دوب ، زازتها  رد  دـبنگ 

(. .ق .ه  لاس 1222   ) درم هظحل 

يارب عمج و  هخانم  نادـیم  رد  ار  مدرم  مرح ، ِرد  ندـینازوس  زا  سپ  فرـصنم و  دـبنگ  بیرخت  زا  هعقاو ، نیا  هدـهاشم  زا  سپ  دوعس 
(1) درک »....  ینارنخس  نانآ 

: دسیون یم  دوخ  باتک  زا  يرگید  شخب  رد  اشاپ  يربص  بویا 

تارهاوج رویز و  رز و  همه  هک  داد  روتسد  هتفای ، روضح  همکحم  رد  دوعس  دندش ، رود  هنیدم  زا  لزنم  دنچ  ماش  هلفاق  هک  یماگنه  »
، هدشن بیرخت  نونکات  هک  ار  ییاهدبنگ  داد  نامرف  سپس  .دننک  تراغ  ار  يوبن  مرح  هنیجنگ  رهطم و  هضور  رد  دوجوم  ياهب  نارگ 

هب هک  داد  هزاجا  هنیدم  یلاها  ياضاقت  ساسا  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رهطم  دبنگ  طقف  .دنزاس  مدهنم 

ص 94. نایباهو ، خیرات  . 1 - 1
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(1) دنامب »....  یقاب  لاح  نامه 

: تفگ نآ  زا  یشخب  رد  درک و  ینارنخس  نانآ  يارب  دروآدرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  رد  ار  هنیدم  یلاها  سپس 

عون نیا  تسا و  عونمم  اـم  بهذـم  رد  قباـس ، مسر  هب  ندرک  مالـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  يور  شیپ  رد  نداتـسیا  »... 
یناسک .تسا  عونمم  دنسپان و  تشز ، تعدب ، یباهو  هاگدید  زا  یمادقا  نینچ  تسا و  عورـشمان  یباهو ، بهذم  رد  لیلجت  میظعت و 

یلع مالـسلا  : » دنیوگب روبع  لاح  رد  دنناوت  یم  طقف  دننک و  تکرح  فقوت  نودـب  دـیاب  دـننک ، یم  روبع  كرابم  ِيور  ِشیپ  زا  هک 
(2) .تسا » یفاک  ام  ياوشیپ  داهتجا  ربانب  رادقم  نیمه  و  دّمحم »

اه لمعلا  سکع 

تدش هب  ناریا  رد  یمومع  راکفا  ناتـسربق ، نآ  رد  نوفدم  ِموصعم  نایاوشیپ  روبق  راثآ  صوصخ  هب  عیقب ، هینبا  بیرخت  ربخ  راشتنا  اب 
زور دش  روبجم  تقو ، يارزولا  سییر  هک  يا  هنوگب  دـنداد  ناشن  يدـیدش  ياه  شنکاو  دوخ  زا  نایعیـش  تفرگ و  رارق  ریثأت  تحت 

: تسا ریز  حرش  هب  همان  شخب  نتم  .دنک  مالعا  یمومع  يازع  ار  رفص  مهدزناش 

ص 107. نایباهو ، خیرات  . 1 - 1
ص 108. نامه ، . 2 - 2
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تسا يروف  یفارگلت و  لآملادحتم 

: یتلود نیرومأم  تایالو و  تالایا و  ماّکح  مومع 

پوت ِریت  فدـه  ار  یمالـسا  ِمظعا  دجـسم  هدـش و  هرّونم  هنیدـم  هب  بدا  هئاسا  اه ، یباهو  هفیاط  فرط  زا  یفارگلت ، رابخا  بجوم  هب 
اب ًاتلاجع ، .دشاب  یم  هرثؤم  تامادقا  هیهت  قیقحت و  لوغـشم  شّوشم و  تیاهن  یب  همیظع ، هعجاف  نیا  عامتـسا  زا  تلود  .دنا  هداد  رارق 

زور کی  يراد ، هیزعت  يراوگوس و  هب  لمع  تاساسحا و  زاربا  يارب  هک  هدش  هتفرگ  میمـصت  زکرم ، ِمالـسا  ججح  نایاقآ  رظن  قفاوت 
نایاقآ عالطا  هب  دوخ  تیرومأم  ورملق  رد  یتلود ، نیرومأم  ماکح و  مومع  مراد ، یم  ررقم  اذـهل  دوش ، یمومع  لیطعت  تکلمم  مامت 

لیطعت و زور  ار  رفـص  مهدزناش  هبنـش  زور  غـالبا و  ار  میمـصت  نیا  مدرم ، مومع  یتلود و  تارادا  ماـمت  هب  هطقن ، ره  مـالعا  ياـملع 
.دنیامن (1) مالعا  يرادازع 

مسارم نارهت ، فلتخم  تاج  هتسد  فرط  زا  دش و  یمومع  لیطعت  رویرهش ،)  15  ) رفص مهدزناش  هبنش  زور  همان ، شخب  نیا  لابند  هب 
دندومن عامتجا  یناطلـس  دجـسم  رد  املع  زور ، نامه  رد  دوب ، هدمآ  لمع  هب  هک  یتوعد  قبط  دمآ و  لمع  هب  يرادازع  يراوگوس و 

رثأت فسأت و  راهظا  اجنآ  رد  هدرک ، تمیزع  یناطلس  دجسم  فرط  هب  نارهت  طاقن  هیلک  زا  يراوگوس ، لاح  اب  رادازع ، تاج  هتسد  و 
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.دمآ لمع  هب 

قطن نیقطان ، ابطخ و  اجنآ  رد  دیدرگ و  لیکـشت  تلود  هزاورد  جراخ  رد  يرفن ، رازه  هد  نیدنچ  عامتجا  کی  زین  زور  نیمه  رـصع 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  رهطم  دبنگ  هب  اه  یباهو  فرط  زا  هک  یتناها  هنیدم و  يایاضق  هب  تبـسن  هدرک و  داریا  یّجیهم  ياه 

.دش (1) رّفنت  راجزنا و  راهظا  دوب ، هدمآ  لمع  هب  هلآ 

: تسا هداد  شرازگ  نینچ  هتشاد ، روضح  مسارم  رد  زور  نآ  هک  فارگلت ، یلید  راگنربخ 

زازتها رد  یهایس  مچرپ  نآ  يالاب  هدش و  هدیـشوپ  شرف  اب  هک  اپ ، عافترا 30  هب  شوگ ، شـش  یبوچ  جرب  کی  هار ، راهچ  طسو  رد 
لاح رد  وناز ، راهچ  هتـسب ، جر  مه  رـس  تشپ  لاسدرخ ، ناکدوک  اـت  هدروخلاـس  نادرم  زا  رفن  رازه  دودح 25  دـیدرگ ...  اپرب  دوب ،
نایم رد  دومن و  رّکشت  تیعمج  زا  هیلاراشم  دش ...  مالعا  مدرم  تّرسم  دایرف  ندز و  فک  اب  سّردم ...  دورو  دندوب ...  هتسشن  راظتنا 

، درک عورـش  همئا  رب  دورد  ربمغیپ و  تعن  اب  ار  دوخ  مالک  فورعم ، ِظعاو  هَّللادـبع ، ازریم  تفرگ ...  رارق  سلجم  ناگدـنیامن  املع و 
: تفگ و  تفرگ ...  دوخ  هب  يدج  تروص  شا ، هتسهآ  مارآ و  يادص  ناهگان  یلو 

، دوخ ياه  نخان  نادند و  اب  هتفاتش ، مرکا  ربمغیپ  دقرم  هب  حالس ، نودب  هنهرب و  ياپ  رس و  اب  مدرم   ] دینک داهج  مالعا  امش  رگا 
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.دوب (1) مأوت  يراز  هیرگ و  اب  وا  یسامح  تالمج  ِرتشیب  .دننک  یم  هعطق  هعطق  ار  ادخ  نانمشد 

سلجم رد  سردم  موحرم  ینارنخس 

رد .ق  .ه  رّفظملارفـص 1344  مهد  اب  قباـطم  .ق  .ه  رویرهـش 1304  متـشه  زور  رد  مهم ، ِعوضوم  نیا  تبـسانم  هب  سردـم ، موحرم 
: تفگ نینچ  يا  همدقم  نایب  زا  سپ  درک و  داریا  یقطن  یلم ، ياروش  سلجم 

اه نآ  اب  دیاش  دیاب و  هک  يروط  نآ  یمالـسا ، لود  هک  ایند  رثکا  رد  میراد  یناردارب  .میداد  تسد  زا  ار  نامدوخ  عماج  یلیخ  ام  »... 
ياول تحت  رد  هک  ینایاقآ  زا  .مینک  ظفح  ار  نامدوخ  هعماج  میوش و  رایـشوه  هدش و  رادیب  تقو  کی  هرخألاب  تسا و  هدرکن  راتفر 
ياول نم  عقوم  نیا  رد  دیوگب  درادرب و  ار  اول  نآ  هک  تسیک  رتهب ؟ زورما  زا  تقو ؟ نآ  تسا  تقو  هچ  منک ، یم  لاؤس  دنا ، موق  نیا 
.منک یم  ظفح  مهد و  یم  یّقرت  ار  ناشتیموق  هیمالسا ، تناید  عماج  تحت  رد  تیموق و  تحت  رد  ار  موق  نیا  مراد و  یمرب  ار  مالسا 

هثداح هک  تسا  هدشن  زونه  دوش ، ادیپ  نانیمطا  دیاب  هک  هجرد  نآ  هب  هچرگا  دیا ، هدومرف  عامتسا  هک  ییاه  هعقاو  نیا  زا  زورما 

صص 233 و 234. همانرب ؛ نامزاس  ناریا ؛ زیخاتسر  زا  لقن  هب  ص 28 ، هرامش 9 ، مود ، لاس  یجراخ ، طباور  خیرات  همانلصف  . 1 - 1

دانسا تیاور  هب  عیقب  يزاس  زاب  www.Ghaemiyeh.comبیرخت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 61 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2262/AKS BARNAMEH/#content_note_52_1
http://www.ghaemiyeh.com


53 ص :

ضرع نکیلو  دـناسرب ، سلجم  ضرع  هب  دـنکب و  لماک  تاقیقحت  تسا  فّلکم  تلود  هتبلا  تسا ؟ هبترم  هچ  ات  تسا و  لـیبق  هچ  زا 
یمالسا لود  گرزب  تمسق  هک  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسا ، یمالـسا  لود  ياه  تمـسق  زا  تمـسق  کی  ناریا  لها  زورما  منک : یم 

ظفح ار  هعماج  نیا  هک  دنراد  یمرب  مدق  ناریا  تلود  تلم و  هک  دننک  یفرعم  ار  ناشدوخ  ایند  مامت  رد  هعماج  نیا  زورما  دیاب  .تسا 
.مینک يرادهاگن  هعماج  نیا  تکرب  هب  ار  نامدوخ  مینک و 

سلجم هتبلا  دـنیامرفب ، نویـسیمک  ياضاقت  داهنـشیپ  هک  دوب  نیمه  مه  ناش  هفیظو  هتبلا  دومن ، سلجم  زا  نویـسیمک  ياضاقت  تلود 
ظفح ياضتقم  هک  ییاه  مدـق  کی  دـیاب  درک و  راک  نیا  فرـص  دـیاب  ار  رکف  مامت  هدـنب ، هدـیقع  هب  دومن و  دـهاوخ  تدـعاسم  مه 
رارق راک  نیا  رب  مدـقم  ار  يزیچ  چـیه  يراک و  چـیه  میرادرب و  دروم  نیا  رد  تسا ، نامدوخ  تیلم  ظفح  تیموق و  ظـفح  تناـید و 

ددرگ و بترتم  ام  رب  يرت  میظع  ررـض  کی  ادابم  هک  دوش  هعماج  یبارخ  بابـسا  نیا ، زا  رتداـیز  هلأـسم  نیا  هک  میراذـگن  میهدـن و 
(1) .منک » یمن  ضرع  يزیچ  نیا ، رب  هدایز  .دوش و  رتدب  میتسه  هک  يزور  نیا  زا  ام  لاح  هتساوخن  يادخ 

لابند يدج  لکـش  هب  ار  عوضوم  يریگیپ  يارب  هژیو  نویـسیمک  لیکـشت  هلأسم  سلجم ، رد  ینارنخـس  داریا  زا  سپ  سردم ، موحرم 
.دنک یم 
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عجارم املع و  ياه  فارگلت  اه و  همان 

نکاما روبق  بیرخت  لماوع  اب  عطاق  دروخرب  راتساوخ  فارگلت ، هرباخم  همان و  لاسرا  اب  هتـسویپ  زین  هیملع  ياه  هزوح  املع و  عجارم ،
هدرک و هرباخم  نیمظاک  رد  یصلاخ  دمحم  خیش  هَّللا  تیآ  هب  یفارگلت  یناهفصا ، نسحلاوبا  دیـس  هَّللا  تیآ  موحرم  .دنتـسه  هکربتم 

.دناسر (1) یم  سردم  موحرم  عالطا  هب  ار  نایباهو  تراغ  هلأسم  هلصافالب  زین  وا 

: تشون یصلاخ  هَّللا  تیآ  خساپ  رد  سردم 

.درک (2) میهاوخ  تکرح  ناریا  مدرم  زا  یهورگ  اب  نم  دیهد  عالطا  دشاب ، مزال  رگا 

هدامآ ورین  رفن  رازه  دودح 200  هدرک و  تکرح  نارهت  زا  سردـم  هک  دـش  عیاش  قارع  رد  سردـم ، موحرم  خـساپ  لاسرا  لابند  هب 
.دش (3)

ناناملسم رگید  شنکاو 

.دندش يّدج  مادقا  راتساوخ  دندرک و  نالعا  نارهت  هب  نیگنن ، لمع  نیا  زا  ار  دوخ  راجزنا  زین  رگید  قطانم  ناناملسم 

ص 78. یقاب ، یلعلادبع  ریذپان ، تسکش  يدهاجم  سردم ، . 1 - 1
ص 129. ریذپان ، تسکش  يدهاجم  سردم  . 2 - 2
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یبدا یب  تراسج و  هب  هجوت  اب  دنتـساوخ  ناـنآ  زا  یلم ، ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  يارب  سیلفت  زا  هضیرع  لاـسرا  اـب  زاـقفق  مدرم 
سییر تسا ، هدومن  هسدـقم  دـقارم  هکربتم و  نکاما  هب  تبـسن  دوعـس ، نبا  اه  نآ  دودرم  سییر  اه و  یباهو  ّهلاض  هفیاـط  هک  ییاـه 

داسف و عبنم  نیا  هدومرف ، کـمک  دـنناد ، یم  بوخ  ار  دوخ  هفیظو  هتبلا  هک  مه  یمالـسا  لود  ریاـس  اـب  هدـش ، مدقـشیپ  ناریا  تلود 
.دنیامرف (1) ریهطت  ناشدوجو  ثول  زا  ار  كاپ  كاخ  نک و  هشیر  ار  فاصنا  قح و  نمشد 

، ناتـسکبزا ناـجیابرذآ ، ینعی  هدـحتم ؛ ریهاـمج  ماـمت  ياـه  ناملــسم  دـننام  رگید ، قطاـنم  زا  زاـقفق ، هـقطنم  ناناملــسم  رب  هوـالع 
یفارگلت لاسرا  اب  مه  ناتسلوغم  نیچ ، ناتسناغفا ، هیکرت ، ناریا ، لود  عابتا  ناقازق و  ناتسریقشای ، ناتسراتات ، ناتسقازق ، ناتـسنمکرت ،

: هک دندومن  مالعا 

رب مالسا  ناهج  لود  مامت  دیاب  سپ  دشاب ، یم  نیملـسم  مامت  هب  قلعتم  دوخ ، سدقم  ياهراگدای  اب  هرّونم  هنیدم  همظعم و  هکم  نوچ 
.دنشوکب (2) سدقم  نکاما  نیا  تسارح  ظفح و 

ش لاس 1302 ، هجراخ ، روما  ترازو  دانسا  یناگیاب  زا  لقن  هب  ص 26 ، هرامش 9 ، مود ، لاس  یجراخ ، طباور  خیرات  همانلصف  . 1 - 1
هیسود 1. نتراک 30 ،

روما ترازو  دانـسا  یناـگیاب  یلم و ،...  ياروش  سلجم  دـهعیلو و  هب  ص 1925  ، 9 فارگلت 6 / زا  لـقن  هب  ص 27 ، ناـمه ، . 2 - 2
.1 هیسود 3 / نتراک 30 ، ش  لاس 1304 ، هجراخ ،
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هپس رادرس  ِشنکاو 

كرادم دانسا و  نکیل  دنک (1)  یگدیسر  عوضوم  نیا  هب  ًاصخـش  ات  داد  لوق  سلجم  رد  هپـسرادرس  اه ، ضارتعا  تّدش  هب  هجوت  اب 
رد ناگرگ  هدـنیامن  يرتشوش ، یلعدـمحم  دیـس  لاثم ، ناونع  هب  .تسا  هدادـن  ماجنا  یتبثم  مادـقا  هنوگچیه  يو  هک  دـهد  یم  ناـشن 

: دیوگ یم  مجنپ  سلجم  هسلج 198  رد  یلم ، ياروش  سلجم 

، تسا هدشن  عقاو  ایاضق  لصا  ًاتقیقح  رگا  .دندرک  رشتنم  تکلمم  نیا  يوت  ییاهزیچ  کی  دوعس ، نبا  هدنیامن  لوق  زا  میس  یب  ًاریخا  »
ار هیـضق  نیا  مرتحم  نویـسیمک  درک ، نیعم  سلجم  تسا و  هدرک  راـهظا  تسا ، هدـمآ  تلود  مرتحم  سییر  هک  یمرتـحم  نویـسیمک 

تـسد هک  دش  دیلوت  رگید  ناناملـسم  رد  هک  یـساسحا  نآ  يارب  یـسایس  تایرظن  يارب  تسا و  هدش  عقاو  رگا  دنیامرفب و  بیذـکت 
(2) دوش »....  زارد  هنیدم  هکم و  هب  دیابن  يرساجتم  زواجتم و  چیه 

دنه ناناملسم  شنکاو 

رد دنه ، تفالخ  يزکرم  هتیمک  يراختفا  یشنم  یلع ، تکوش  ياقآ  .تشاذگ  ریثأت  زین  دنه  رد  ناریا ، سلجم  عیاقو  ساکعنا 

ص 28. هرامش 9 ، مود ، لاس  یجراخ ، طباور  خیرات  همانلصف  . 1 - 1
.ق .ه  رویرهش 1304  خروم 23  یلم ، ياروش  سلجم  تارکاذم  حورشم  . 2 - 2
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: تشون نینچ  ناریا  يامعز  يارب  يا  هلسارم 

دصقم يوس  هب  ار  نآ  هتفرگ و  فک  رد  ار  کلم  یتشک  ناکس  ینّیدتم ، ِعاجـش  ِدنمورین  ِياناوت  ِدرم  یمالـسا ، روشک  ره  رد  کنیا  »
هدهاشم میونـش و  یم  دوخ  یناریا  ناردارب  هب  عجار  یبوخ  لیـصافت  بلاطم و  نینچ  هک  یتقو  ًاعقاو  دهد ، یم  قوس  هوکـش  لالج و 

ترـسم و دنیامن ، مایق  يراکادف  هنوگره  هب  نطو ، یقرت  يارب  دنا  هدش  رـضاح  هدومن و  نورب  رـس  زا  ار  نیرید  توخر  هک  مینک  یم 
، سدقم زاجح  هکنیا  يارب  داد و  میهاوخ  لیکـشت  ایند  ناناملـسم  زا  یـسنارفنک  بیرقنع ...  دـجنگ ...  یمن  فصو  هب  ام  یتقوشوخ 

یمالـسا کـلامم  عیمج  زا  دوش ، وحم  نآ  زا  یمالـساریغ  ذوفن  تاراـما  میـالع و  نیرخآ  ددرگ و  یمالـسا  تیبرت  رون و  همـشچرس 
، یمالـسا يروهمج  کی  میهاوخ  یم  ام  دنراد ...  لیـسگ  نآ  رد  روضح  يارب  ار  دوخ  لوؤسم  ناگدنیامن  هک  درک  میهاوخ  توعد 

(1)« .دناخرچب ار  يداع  یلخاد  روما  هرادا  هیمالسا ، سنارفنک )  ) رمتؤم تروشم  تدعاسم و  کمک و  اب  هبختنم  نایزاجح  زا 

يزکرم هتیمک  ربماتپس 1925 ، هلـسارم 14  زا  لقن  هب  صص 28 و 29 ، هرامش 9 ، مود ، لاس  یجراخ ، طباور  خیرات  همانلـصف  . 1 - 1
.هجراخ روما  ترازو  دانسا  رد  دوجوم  تفالخ 
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یناریا جاجح  عابتا و  تسرپرس 

عابتا و تسرپرس  تمِـس  هب  هلودلا  بختنم  .ق  .ه  هامریت 1303  مهدزناش  خیرات  رد  زاجح ، رد  یمشاه  تموکح  طوقـس  هناتـسآ  رد 
نکاما بیرخت  رب  ینبم  يراـبخا  راـشتنا  زیزعلادـبع و  ندـمآ  راـک  يور  زا  سپ  نکیل  دـیدرگ ، هکم  دراو  بوصنم و  یناریا  جاـجح 

زونه هک  اـجنآ  زا  دـمآ و  دوجو  هب  ناریا  صوصخ  هب  یمالـسا  ياـهروشک  رد  هک  ییاـه  ینارگن  هنیدـم و  هکم و  رهـش  ود  سدـقم 
یناگدنیامن ات  تساوخ  یم  یمالسا  ياه  تلود  زا  بیذکت و  ار  رابخا  نیا  زیزعلادبع  تشادن ، ار  مزال  رارقتـسا  نایدوعـس  تموکح 

هنطلـسلا لالج  ناخرافغ  زا  بکرم  یتأیه  هک  دوب  ییاهروشک  نیلوا  هلمج  زا  ناریا  .دـنراد  مازعا  زاجح  هب  عوضوم  يریگیپ  يارب  ار 
هدج دراو  .ق  .ه   1304 / 6 خـیرات 24 / رد  تأیه  نیا  درک و  مازعا  زاجح  هب  ادـیوه  ناخ  هَّللا  بیبح  و  رـصم ) رد  ناریا  راتخم  ریزو  )

.دیدرگ (1)

دوخ زا  ناریا  اب  یکیدزن  هب  يدایز  لیامت  راهظا  ادیوه  شرازگ  ساسارب  هدروآ و  لمع  هب  تأیه  نیا  زا  یمرگ  ییاریذـپ  زیزعلادـبع 
: دسیون یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ادیوه  داد ، یم  ناشن 

راهظا یلیخ  هعفد  ره  دومن و  تبحم  مارتحا و  هداعلا  قوف  .دش  تاقالم  دوعس  نبا  اب  هعفد  ود  فقوتم و  هرحب  رد  زور  هنابـش  کی  »... 
اب ام  تفگ : یم  درک و  یم  هّیلع  تلود  هب  برقت  هب  لیم 

ص 26. يدوعس ، ناتسبرع  ناریا و  طباور  دانسا  . 1 - 1

دانسا تیاور  هب  عیقب  يزاس  زاب  www.Ghaemiyeh.comبیرخت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 67 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2262/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
http://www.ghaemiyeh.com


59 ص :

رد هچنآ  دییامن ، قیقحت  اه  نآ  زا  دیناوت  یم  دنتـسه ، نم  دزن  ءاسحا  دـجن و  رد  هعیـش  رازه  یـس  ردـق  هب  میراوجمه و  ناریا  تلود 
نم تسا ! غورد  دنا  هتفگ  هچنآ  هک  دید  دیهاوخ  هتفر ، هنیدم  هب  امش  هَّللاءاش  نا  .تسا  ارتفا  تمهت و  رثکا  دنهد ، یم  ترهـش  ام  قح 

سراح ظفاح و  دوخ  دالوا  لام و  ناج و  هب  ار  نیفیرش  نیمرح  نم  هک  دیسیونب  هّیلع  تلود  هب  مه  امـش  میوگ و  یم  امـش  هب  ًاحیرص 
(1) .تسا » هدوب  نم  دورو  زا  لبق  زین  هکم  تامودهم  .ما 

نینچ هتـشاد ، يو  اـب  ادـیوه  هک  يرگید  تاـقالم  رد  نکیل  هداد ، تبـسن  نارگید  هب  ار  روبق  بیرخت  عوـضوم  اـجنیا ، رد  زیزعلادـبع 
: دنک یم  راهظا 

.دنـسانش یم  ربتعم  ثیدح  ار  سراودلا » روبقلاریخ   » دنناد و یم  تعدـب  دـنرادن و  اه  هبق  روبق و  ریمعت  هب  داقتعا  اه  یباهو  یلب ، »... 
هدنیامن یمالـسا  للم  لود و  هک  مرظتنم  حاحلا  رارـصا و  لامک  اب  زین  هیلاح  ما و  هدرک  يریگولج  ًاروف  مدوخ ، دورو  زا  دعب  اذـه  عم 

، تسا لهس  منک ، یمن  تفلاخم  دنوش ، ممصم  رگا  زین  روبق  نیا  ریمعت  يارب  دنهد و  يرارق  زاجح  روما  رد  دنتـسرفب و  ار  دوخ  ياه 
 ....« درک مهاوخ  تدعاسم 

: دیوگ یم  دجن  نایعیش  هراب  رد  نینچمه  يو 

دجن و رد  بهذم ، یعیش  يایاعر  رازه  یس  تسیب - بیرق  »... 

ص 27. ناتسبرع ، ناریا و  طباور  دانسا  . 1 - 1
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هن يراـشف ، چـیه  دنتـسه و  دوخ  راـک  بسک و  لوغـشم  یتحار  یگدوسآ و  يدازآ و  تیاـهن  رد  یگمه  دـینک ، لاؤس  مراد ، اـسحا 
(1) تسین »....  هدوبن و  اه  نآ  رب  یبهذمریغ ، هن  یبهذم و 

دنک یم  شالت  هدوب ، ور  هبور  نآ  اب  هار  زاغآ  رد  هک  یتالکشم  ظاحل  هب  زیزعلادبع  تشذگ ، نیشیپ  ياه  شرازگ  رد  هک  هنوگنامه 
ياـهروشک ناگدـنیامن  ندروآ  اـب  هداد و  تبـسن  نارگید  هب  یعوـن  هب  ار  نآ  روـبق ، بیرخت  هب  ناـیباهو  داـقتعا  رب  يراـشفاپ  نمض 

.درادرب ماگ  دوخ  تموکح  رارقتسا  يوس  هب  مارآ  مارآ  یشک ، تقو  اب  دنک و  شالت  شیوخ  تموکح  تیبثت  رد  زاجح  هب  یمالسا 

هاگدید ود 

لیکشت سردم  رارصا  هب  هک  نیفیرش ،» نیمرح  زا  عافد  نویسیمک   » ناونع اب  ینویسیمک  لیکشت  اب  هطبار  رد  یناجوم  یلعدّیـس  ياقآ 
: دسیون یم  دش ،

: دروخ یم  مشچ  هب  ناریا  ِدهع  نآ  یسایس  لاجر  نایم  رد  صخشم  هاگدید  ود 

نیمرح ظـفح  روـظنم  هب  ناملـسم  لود  ناگدـنیامن  ناـهاوخ  هک  تشاد ، رارق  اـه  نآ  سأر  رد  سردـم  نسح  دیـس  هک  یهورگ  - 1
.دندوب اه  یباهو  تامادقا  اب  هلباقم  نیفیرش و 

ص 28. يدوعس : ناتسبرع  ناریا و  طباور  دانسا  . 1 - 1
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هب يا  هدـنیامن  مازعا  رب  ینبم  ادـیوه  هیرظن  زا  دنتـشاد و  رارق  روـشک  یـسایس  يرادا - ناـکرا  سأر  رد  هـک  یناـسک  مّود ، هورگ  - 2
.دندومن یم  يرادبناج  دش ، یم  رازگرب  اه  یباهو  طسوت  هک  یمالسا ، تفالخ  سنارفنک 

.دندوب هدوشگ  زین  ار  ناشیا  اب  هدوارم  هبتاکم و  باب  مود  هتسد  دندوبن ، اه  یباهو  ییاسانش  هب  رضاح  یتح  لوا ، هورگ  هک  یلاح  رد 

زا دعب   3 تعاس 5 / رد  يراذـگ  نوناق  مجنپ  هرود  هنافـسأتم  نکیل  دوش ، مامت  نایـسلجم  عفن  هب  اراکـشآ  ات  تفر  یم  ییورایور  نیا 
: تشون سلجم  هرود  نیا  نایاپ  هرابرد  دیهان  همانزور  دیسر و  مامتا  هب   1304 / 11 هبنش 22 / جنپ  رهظ 

بابرا ياقآ  مود ، ِیـشاب  یلوتم  فرط  زا  تیـصو ، قباطم  موحرم ، نزاـخم  هیثاـثا و  بـالود و  رد و  َنوُعِجار ...  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  »... 
«. هعساو ٍهمحرب  هیلع  هَّللاهمحر  .دش  موم  رهم و  ورسخیک 

اه يدوعس  اب  يراکمه  مدع 

نادقف تاعوبطم و  دیدش  روسناس  لیلد  هب  هنافسأتم  دوش و  هتـساک  سردم  ياه  تیلاعف  ناکما  زا  لمع ، رد  ات  دش  ببـس  هثداح  نیا 
.ددرگ یم  ور  هبور  لکشم  اب  تسا ، هداد  خر  ترتف  هرود  نیا  رد  هچنآ  تواضق  یبایزرا و  مزال ، كرادم  دانسا و 
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ًارهاـظ هک  تسا  تیعقاو  نیا  نّیبـم  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  هجراـخ  روـما  ترازو  یناـگیاب  رد  دوـجوم  هدـنکارپ  دانـسا  يا  هراـپ 
رگید ياهروشک  زا  یخرب  نایعیش  دیدرت  ببس  رما  نیمه  هتفرگ و  تدش  یمالـسا  تفالخ  سنارفنک  رد  روضح  اب  سردم  تفلاخم 

.تسا (1) هدوب  هدش 

یجوم ناریا ، هب  نآ  ساکعنا  هسدقم و  نکاما  ترایز  مدـع  روبق و  یناریو  بوجو  رب  ریاد  یباّهو ، ياملع  زا  یعمج  ياوتف  راشتنا  اب 
رد روـضح  زا  سردـم ، توـعد  هب  ناملـسم ، ياـهروشک  زا  يرایـسب  اـت  دـش  ببـس  تفرگارف و  ار  مالـسا  ناـهج  ترفن ، مشخ و  زا 

: دوب هتفگ  يو  .دنشوپب  مشچ  سنارفنک 

نبا  ) وا هب  باوج  زونه  لاـح  هب  اـت  هیروس  زا  اًـلثم  دوشب ؛ یمالـسا  لود  لـلم و  فرط  زا  یقیقح  عاـمتجا  هک  منک  یمن  روصت  هدـنب  »
قارع و زا  هدش ...  رضاح  نمجنا  رد  دنتسه  هکم  رد  هک  ییاه  يروس  زا  هکنیا  رگم  دورب ، یسک  دور  یمن  نامگو  دنا  هدادن  دوعس )

« .تسین يراثآ  چیه  مهریغ  ناغفا و  هیکرت و  سنوت و  فیر و  ریازجلا و  نیطسلف و 

تفالخ هرگنک  لیکشت 

كدنا یهورگ  روضح  اب  هم 1926   13 .ق / .ه  هدـعق 1344  يذ  لوا  رد  تفالخ  هرگنک  تفرگ ، تروص  هک  ییاه  شـالت  اـب  نکیل 
زاغآ

ات 33. صص 29  هرامش 9  مّود  لاس  یجراخ ، طباور  خیرات  همانلصف  . 1 - 1
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ياهروشک ریاس  اب  لاـصتا  طاـبترا و  صوصخ  رد  درک  داهنـشیپ  هیروس  هاـضقلا  یـضاق  يدـلاخ ، لـیلخ  خیـش  مود ، هسلج  رد  .دـش 
هلمح عیقب  هب  نویباهو  دـنداد  عالطا  فجن  ياـملع  هک  دوب  ناـیرج  رد  هرگنک  زونه  اـما  .دوش  هرکاذـم  ناریا  صوصخ  هب  ناملـسم ،

.دنا (1) هدومن 

نیفیرش نیمرح  نویسیمک  لیکشت 

ات دـنتفرگ  میمـصت  ییوخ  هعمج  ماما  لزنم  رد  يا  هسلج  لیکـشت  اب  سردـم ، هلمج  زا  نارهت ؛ ياـملع  زا  یعمج  ربخ ، نیا  هجیتن  رد 
هعمج ماما  ییوخ ، هعمج  ماما  سردـم ، نسح  دیـس  روضح  اب  سلجم ، لـحم  رد  هدـمآ  شیپ  عیاـقو  هب  یگدیـسر  يارب  ینویـسیمک 

، هنطلـسلا مشتحم  هلودـلا ، قوثو  کلامملا ، یفوتـسم  یناـمرک ، اضردـمحم  ازریم  جاـح  یناـسارخ ، هداز  هَّللا  تیآ  یناـهبهب ، نارهت ،
نیا رد  مزال  تامیمصت  هاش ، رتفد  هجراخ و  ترازو  رد  دوجوم  ياه  هدنورپ  یسررب  اب  دوش و  لیکشت  هنطلسلا  ماشتحا  هلودلاریشم و 

.دوش ذخا  صوصخ 

رد ات  دنک  یم  داهنشیپ  کلامملا  یفوتسم  هب  سردم  هک  تسا  هسلج  نیا  رد  دش و  لیکـشت  دعب  زور  نویـسیمک ، نیا  هسلج  نیتسخن 
.ددرگ ارزو  تسایر  ماقم  راد  هدهع  ساسح  طورش  نیا 

هب يا  هیغالبا  رودص  فیلکت ، نویسیمک  رگید  مهم  میمصت 

ص 31. هرامش 9 ، مّود ، لاس  یجراخ ، طباور  خیرات  همانلصف  . 1 - 1
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زا سپ  اـهنت  ار  نیمرح  هب  طوبرم  روما  ماـمت  اـت  درک  یم  فلکم  ار  هجراـخ  روما  ترازو  ياـه  شخب  ماـمت  هک  دوـب  راـبرد  ترازو 
.دنراد يرجم  نویسیمک  عالطا 

هلودلازاتمم هلودلاراشتسم و  هنطلسلاربخم ، زا  دوش و  لیدبت  نیفیرش  نیمرح  عافد  نویسیمک  هب  نویـسیمک ، مان  ات  دش  ررقم  نینچمه 
.دیآ لمع  هب  توعد  تاسلج ، رد  روضح  يارب  زین 

هلجم زایتما  بحاص  اضر ، دیـشر  خیـش  .درک  زاغآ  ار  يا  هدرتسگ  تیلاعف  نویـسیمک ، تامادـقا  هب  تبـسن  شنکاو  رد  یباهو  تلود 
هریل تمدخ 4000  نیا  لباقم  رد  هدرک و  دای  هقدـنز  هب  ناریا  هّیلع  تلود  زا  رـشتنم و  رـصم  ياه  همانزور  رد  یلـصفم  حرـش  رانملا ،

هب ار  دوعـس  نبا  هدارا  هدرک ، ریاد  همظعم  هبعک  نحـص  رد  یلـصفم  سرد  سلجم  دـش و  هجوتم  همظعم  هکم  هب  هدومن ، تفایرد  الط 
.تفرگ تسد 

تـسا تقیقح  نیا  رگنایامن  دانـسا ، یـسررب  هکارچ  دوب ، سردم  يربهر  هب  ناریا ، یبهذم  حانج  هجوتم  رتشیب  تاغیلبت  نیا  دنت  يور 
.تسا هدوب  هناتسود  اًلماک  دوعس  نبا  يولهپ و  رابرد  طباور  هک 

: تسا هدمآ  دانسا  زا  یکی  رد 

.دوب هدومن  ضرع  کیربت  فارگلت  دوعـس  نبا  یهاشنهاش ، نویاـمه  تکوش  يوق  ترـضح ، یلعا  ناگدـنب ، يراذـگجات  عقوم  رد  »
هرباخم دـجن  ناطلـس  هب  رابرد  طـسوت  هب  اـی  هجراـخ  روما  هلیلج  ترازو  طـسوت  هب  ار  نآ  باوج  هکنیا  ياـج  هب  هّیلع  تلود  ياـیلوا 

تیرومأم اب  ار  ادیوه )  ) کلملا نیع  ياقآ  دنیامرف ،
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(1) .دیامن » غالبا  دوعس  نبا  هب  ار  ینویامه  رهاظم  رهم  رطاخ  تیظوظحم  بتارم  هک  دندومرف  مازعا  هکم  هب  یمسر 

هب نویـسیمک  .درک  یم  ادیپ  تدش  نآ  ره  هعقاو ، نیا  هراب  رد  یلوصا  عضوم  کی  ذاختا  يارب  ناریا ، یـسایس  لاجر  نایم  رد  دـیدرت 
هب  » ِناونع تحت  ینالعا  راـشتنا  هب  اـت  تشاداو  ار  وا  ارزولا ، سییر  کـلامملا ، یفوتـسم  نداد  رارق  راـشف  تحت  اـب  سردـم ، يربهر 
رد تلود  .دـیامن  راکـشآ  ار  اه  یباهو  تامادـقا  هب  دوخ  تلود  یمـسر  ضارتعا  دوش ،» یم  مالعا  نیملـسم  مومع  تکلمم و  یلاها 

هیوست لح و  ار  نیفیرش  نیمرح  تاردقم  یمالسا  للم  یمومع ، عمجت  کی  رد  هک  دنک  یم  اضاقت  هیمالسا  للم  مامت  زا  هیمالعا  نیا 
.دنیامن (2)

نـسح دیـس  يارب  یفارگلت  لاسرا  اب  نامز  نیا  رد  دوب ، هدش  لیکـشت  نیفیرـش  نیمرح  نویـسیمک  تازاوم  هب  هک  فجن  هیملع  تأیه 
.دیامن یم  مالعا  مالسا  سیماون  ظفح  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  نایباهو ، تایلمع  زا  راجزنا  نمض  نارگید ، سردم و 

هفیخـس دـیاقع  عیاـجف و  زا  یطوسبم  حرـش  هتفر ، ربنم  رب  نارهت  يورم  دجـسم  رد  یـسلجم  يرازگرب  اـب  عیاـقو ، نیا  یپ  رد  سردـم 
.دوش یم  یمالسا  هعماج  داحتا  ناهاوخ  هداد ، اه  یباهو 

یلخاد تالکشم  مغر  یلع  يراذگ و  نوناق  مشش  هرود  حاتتفا  اب 

ص 31. هرامش 9 ، مّود ، لاس  یجراخ ، طباور  خیرات  همانلصف  . 1 - 1
ص 32. هرامش 9 ، مّود  لاس  یجراخ ، طباور  خیرات  همانلصف  . 2 - 2
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.دشاب یم  نیفیرش  نیمرح  ِعوضوم  ِيریگ  یپ  شنایفارطا ، سردم و  نهذ  رکف و  ناکامک  دوجوم ،

: دریگ یم  هجیتن  نینچ  رافک ، تادیدهت  هب  تبسن  ناملسم  للم  یهجوت  یب  هب  هراشا  اب  دوخ ، روتسد  زا  شیپ  نانخس  رد  یناهبهب 

یم دنا !... ) هدرک   ) نوخ زا  ولمم  ار  یناریا  ناناملـسم  زا  کیره  بولق  هحماسم !؟...  یک  ات  ییانتعا !؟ یب  یکات  یلاح !؟ یب  یک  ات  »
زا یبهذـم ، رظن  هطقن  زا  مه  یـسایس و  رظن  هطقن  زا  مه  هک  ناریا  دـنیازفیب ،...  یمالـسا ...  للم  هب  يدـیدج  فوفـص  کی  دـنهاوخ 

بحاـص اهرادمتـسایس ، اـه ، ّیلوتم  اـه ، میق  اهرـس ، ـالاب  اـقآ  تسا !؟ لاـح  هچ  رد  دـشاب ، رتدـنمقالع  یتسیاـب  یمالـسا  قَِرف  عـیمج 
نیا رد  یتناید ، یـسایس و  مهم  عقوم  نیا  رد  دنرامـش ، یم  زیچان  ار  نارگید  زیچ و  همه  ار  دوخ  هشیمه  هک  اهنآ  هرخـألاب  اـهرایتخا ،

لوغـشم رفن  دنچ  لایخ ، یب  یتعامج  بیذکت ، لوغـشم  یعمج  دنا !؟ هدرک  هچ  لاس ) کی  ًابیرقت   ) دیدم تدم  نیا  رد  یتایح ، عقوم 
هدرک هچ  نونکات  هصالخ  .میتسه  هرکاذم  لوغشم  دنتفگ : مدیـسرپ ، سکره  زا  .دنتـساخرب  دنتفگ و  دنتـسشن و  راک ؟ هچ  یلو  راک ،

!«. هدیاف یب  یلاخ و  فرح  دنا ! هدز  فرح  دنا !؟

هدـنیآ نآ  رد  ات  دـهد  یم  یللملا  نیب  سنارفنک  کی  داقعنا  يارب  ار  ناملـسم  ياهروشک  ناگدـنیامن  اب  هرکاذـم  داهنـشیپ  سپـس  وا 
سلجم میدقت  تیروف  ود  دیق  اب  يداهنشیپ  دوش و  صخشم  زاجح  یسایس 
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سییر دیدش  لمعلا  سکع  اب  وا  داهنشیپ  نکیل  تسا ، نیفیرش  نیمرح  عافد  نویسیمک  ندرک  ینوناق  عقاو  رد  داهنـشیپ  نیا  .دنک  یم 
هک دزاس  یم  نشور  سلجم ، تارکاذم  سیونتسد  درف  هب  رصحنم  هخـسن  یـسررب  .دوش  یم  ور  هبور  ناگدنیامن  زا  یـضعب  ارزولا و 

دراذگ یمن  دنک و  یم  روسناس  ار  الکو  قطن  یتح  هیمظن ، « ؛ تسا هدـش  یم  لامعا  تاعوبطم  رب  يدـیدش  روسناس  نامزاس ، نیا  رد 
.دوش هتشون  اه  همانزور  رد 

.دنکب (1) روسناس  دوش  یم  هتشون  هچره  هک  دنک  تسرد  روسناس  هرادا  هک  تسا  نیا  شراک  طقف  هیمظن 

هلمج زا  نـت ؛ ياضما 22  اب  یناهبهب  داهنـشیپ  نویـسیمک ، ياضعا  يراـشف  اـپ  و  روتـسد » زا  لـبق  تارکاذـم  بیقعت   » رثارب ماـجنارس 
.دوش یم  حرطم  سلجم  رد  هدحاو  هدام  ناونع  هب  سردم ،

هدام زا  عافد  رد  سردـم  ریخ ؟ ای  دراد  ار  یلمع  یمادـقا  ماجنا  ییاناوت  نویـسیمک  اـیآ  هک  ناگدـنیامن ، یـضعب  تفلاـخم  مغر  یلع 
: دیوگ یم  هدحاو 

هب هک  مییآرب  هلأسم  نآ  ماجنا  ددـص  رد  دـیاب  ًاتمظع و  ًاتـسایس و  تسا ؛ عفاـن  یلیخ  ناریا  تکلمم  يارب  زا  هک  تسا  نیا  اـم  هدـیقع  »
، تسا مالـسا  گرزب  تلود  هک  ناریا  نکیل  میراد ، تکرـش  همه  ام  .هلأسم  نیا  تهج  هب  تسا  ناریا  نداد  تیزکرم  يرخا ، ترابع 

رظن روظنم  هک  هلأسم  نیا  هب  نداد  تیزکرم  يارب 

ص 32 و 33. هرامش 9 ، مّود ، لاس  یجراخ ، طباور  خیرات  همانلصف  . 1 - 1
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نیا هب  هلأسم  نیا  میوگب  مناوت  یمن  اما  دـنک ...  تکرـش  هلأـسم  نیا  رد  هک  تسا  یلوا  قحا و  یلم  ياروش  سلجم  هتبلا  تسا ، ماـمت 
.دوش یم  هلاس  کی  ههامود ، ههام و  کی  شا  هجیتن  یگرزب 

یبوخ هجیتن  میتسین ) دـیماان   ) نامحرلا هَّللاءاـش  نا  اـت  درک  بیقعت  مه  لاـس  ود  لاـس ، کـی  دـیاب  هک  تسا  گرزب  يردـق  هب  هلأـسم 
(1) .میریگب »

حانج نیا  رب  يدایز  راشف  ًارهاظ  اما  دیـسر ، بیوصت  هب  هدـحاو  هدام  نیا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  دوجوم ، صقاـن  كرادـم  دانـسا و 
رالاسهپــس هسردـم  هار  رد   1305 / 8 خــیرات 7 / رد  سردــم  نـیا ، زا  سپ  هاـم  کـی  ًاــبیرقت  هـک  يروـط  هـب  دــمآ ، دراو  سلجم 

.دبای روضح  سلجم  هسلج  رد 10  لقاال  تسناوتن  اما  درب ، رد  هب  ملاس  ناج  هئطوت  نیا  زا  هچرگا  دش و  رورت  يرهطمدیهش ) )

سردم ياه  تیلاعف  نویسیمک و  تامادقا  هجیتن  زا  یعالطا  رگید  هعقاو ، نیا  زا  سپ  ات  هدش  ببس  كرادم  دانسا و  نادقف  هنافـسأتم 
.میشاب هتشادن  رایتخارد 

یم نشور  ار  سردـم  حانج  رب  مکاح  راـشف  يدـحات  تسا ، .ه ش   1305 .ق / .ه  لاس 1345  نآ ، یبیرقت  خـیرات  هک  دنـس  کی  اهنت 
: هک دنک  غالبا  سردم  هب  ار  وا  مایپ  ات  دهاوخ  یم  نارهت )  ) راّجت زا  یکی  زا  یناجنز ، يدهم  ازریم  دنس ، نیا  رد  .دنک 

ص 33. هرامش 9 ، مّود  لاس  یجراخ ، طباور  خیرات  همانلصف  . 1 - 1
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ار ذغاک  نیا  .دش  دهاوخ  دسافم  دیلوت  بجوم  نیملسم و  یگتـسکشرس  بابـسا  دوشن ، ناریا  تلود  فرط  زا  یمادقا  کی  هچنانچ  »
نیملـسم یهابت  بجوم  هرملاب  دوش و  بقاعت  اه ) یباـهو  هلمح   ) هیـضق نیا  مسرت  یم  یلاـعت ، هَّللادهـش  متـشون ...  هناـمرحم  امـش  هب 

« .دوش

: تسا هدرپ  تشپ  لئاسم  دوجوم و  ياه  يراوشد  رگناشن  دوخ  هک  دنک  یم  هدنسب  یتیب  شراگن  هب  اهنت  همان ، نیا  هیشاح  رد  سردم 

(1) يراد ! شتآرب  رود  زا  یتسد  يونش  یم  يربخ  تمایق  زا 

زاجح رب  زیزعلادبع  طّلست 

هب يا  هیعالطا  .ه ش  هام 1304  يد  خیرات 17  رد  دش و  ّطلـسم  زاجح  رب  زیزعلادبع  اًلمع  تردق ، زا  یلع  کلم  يریگ  هرانک  زا  سپ 
: درک رداص  حرش  نیا 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

هبحص و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  اندّیـس  هتاقولخم  فرـشأ  هئایبنأ و  ریخ  یلع  مّلـسنو  یّلـصن  هرکـشن و  هدمحن و  هَّلل  دمحلا  ّنا 
.مّلس

کیدزن رود و  ام ، اب  ار  شنارسپ  نیسح و  يایاضق  دعب ، اما 

ات 33. صص 29  هرامش 9 ، مود ، لاس  یجراخ ، طباور  خیرات  همانلصف  نیفیرش ، نیمرح  عافد  نویسیمک  سردم و  کن : . 1 - 1
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هدیشک و ریشمش  راچان  هتسیاشان ، لامعا  زا  يریگولج  هسدقم و  دالب  زا  عافد  نامدالب و  تایح و  زا  هعفادم  يارب  هکنآ  ات  دنا  هدینش 
راک نیا  هب  هک  یتقو  زا  دش و  لصاح  اجنآ  رد  تینما  حتف و  دالب  فوئر ، دنوادخ  لضف  هب  میدرک و  قافنا  هار  نیا  رد  لام  ناج و  اب 

مکح هسدقم  دالب  نیا  هدنیآ  هب  عجار  تسا ، نآ  زا  ینکر  زاجح  لها  هک  یمالسا  ملاع  هک  ار  هچنآ  میدوب  ممصم  میدومن ، تردابم 
تسا دالب  نیا  هدنیآ  تحلصم  هچنآ  هداد ، لیکـشت  یمالـسا  عمجم  هک  مدومن  توعد  ار  ناناملـسم  مومع  ررکم  دوش و  ارجا  دنیامن 
هتشون مالـسا  بعـش  اه و  تموکح  هب  .ق  .ه  یناثلا 1344  عیبر  خـیرات 10  هب  هتخادرپ ، صاخ  ماع و  توعد  هب  سپـس  .دـنراد  ررقم 

رد تفالخ  تیعمج  زج  دیـسرن ، يدحا  زا  یباوج  تشذگ ، هام  ود  .دـش  هداتـسرف  تفای - راشتنا  زین  ملاع  دـیارج  رد  هکنانچ  تاج -
.دیامن یم  هدومن و  ارجا  جاجح  شیاسآ  یشوخ و  يارب  دناوتب  هچنآ  اهیف - هَّللا  كراب  وا - دنه و 

لیکشت هنادازآ  دندمآ و  کی  کی  هتـسد و  هتـسد  زاجح ، یلاها  درک و  ادیپ  همتاخ  تیروصنم  اب  زاجح  رد  هیـضق  هَّللادمحب  نوچ  و 
.متفاین اه  نآ  ررکم  ياه  شهاوخ  لوبق  زج  يا  هراچ  دندومن و  تساوخرد  دوب ، هدش  هدعو  هکنانچ  ار  تکلمم 

اذهل دنراد ، ررقم  دوخ  ار  دالب  هرادا  دنهاوخ  یم  مسق  ره  هک  دومنن  یمادقا  میمصت و  مهم ، ِعقوم  نیا  رد  مالسا  ملاع  هکنآ  زا  سپ 
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(2) ُبِینُأ (1) . ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  اَّلِإ  یِقِیفْوَت  ام  َو  میرادن ؛ ناکما  ردق  هب  حالصا  زج  يدصق  ام  دش و  هداد  نانآ  هب  يدازآ 

دوعس لآ  لصیفلا  نمحرلادبع  نب  زیزعلادبع 

هیناثلا 1344 يدامج   22

يدوعس تلود  هیغالبا 

یم رداص  حرش  نیا  هب  يا  هیغالبا  دوش ، یم  لیکشت  يدوعـس  تلود  ًامـسر  .ق  .ه  یناثلا 1344  يدامج  خیرات 24  رد  هکنآ  زا  سپ 
: دیامن

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

هباحتم ياه  تموکح  هب  یهاشداپ  هیغالبا 

هللا یلـص  لوسر  ترـضح  تنـس  هَّللا و  باتک  قبط  رب  زاجح ، رد  ام  ِیهاشداپ  هب  عامتجا و  زاجح  لها  راگدرورپ ، تیانع  لضف و  هب 
دنوادخ و دیما  هب  دـندرک و  تعیب  دـشاب ، زاجح  لها  اب  زاجح  روما  هک  یثوروم  تموکح  سیـسأت  نیدـشار و  يافلخ  هلآ و  هیلع و 

هلالج  » ام بقل  سپ  .میراد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تاذ  زا  تناعتـسا  دادمتـسا و  میدومن و  تعیب  لوبق  شـسدقا ، تاذ  رب  لّـکوت 
یشوخ تداعس و  شیاشگ و  یتحار و  تینما و  يارب  دشاب و  یم  اهتاقحلمو » دجن  ناطلس  زاجحلا و  کلم 

.88 دوه : . 1 - 1
صص 55 و 56. يدوعس ، ناتسبرع  ناریا و  یجراخ  طباور  خیرات  . 2 - 2
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زا دـیآ و  لمع  هب  تسا  یمالـسا  ملاع  روظنم  هچنآ  بیرقنع  میراد و  شـشوک  تیاهن  نیرئاز ، جاجح و  مومع  دـالب و  نیا  نینکاـس 
.دنیامرف تنواعم  رما  نیا  ماجنا  رد  ارم  هک  میامن  یم  تلأسم  دنوادخ  زا  دنوش و  دونشخ  زاجح  روما  نایرج 

قیفوتلا یلو  ّهنإو 

اهتاقحلم دجن و  ناطلس  زاجحلا و  کلم 

زاجح هب  رفس  تیعونمم 

يرارقرب هب  ریزگان  ار  نانآ  دهد و  رارق  هدش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  ار  یمالـسا  ياهروشک  هک  دوب  تهج  نیدب  زیزعلادبع  مادـقا  نیا 
بجوم فلتخم  ياهروشک  ياه  ینارگن  ناتـسبرع و  زا  هلـصاو  ياه  شرازگ  رابخا و  نآ ، مغر  یلع  نکیل  دنک ، يدوعـس  اب  طابترا 

تلود دادن و  دنه  ناناملسم  هب  ار  جح  هب  نتفر  هزاجا  زین  سیلگنا  تلود  دنک و  عنم  هکم  هب  نتفر  زا  ار  ناناملسم  رصم ، یتفم  ات  دش 
: درک مالعا  دوخ  .ه ش  دنفسا 1304  مهدزای  هسلج  رد  مه  ناریا 

لاسما هک  دنک  یم  هیـصوت  تسا و  نارگن  جح  رد  جاجح  شیاسآ  تینما و  زا  تلود  هک  دـیناسرب  هماع  عالطا  هب  تسا  یـضتقم  »... 
(1) .دنیامن » يراددوخ  جح  زا 
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ناریا تلود  هیعالطا 

نکاما بیرخت  رد  يدوعـس  تلود  تامادـقا  هب  ًاحیرـص  یمـسر ، يا  هیعالطا  رودـص  اـب  ناریا  تلود  .ه ش   1305 / 4 خیرات 1 / رد 
.دومن موکحم  ار  نایباهو  لامعا  ضارتعا و  عیقب  همئا  روبق  یمالسا و 

: تسا حرش  نیا  هب  هیعالطا  نتم 

دوش یم  مالعا  نیملسم  مومع  تکلمم و  یلاها  هب 

کته دـنا و  هدروآ  لمع  هب  هیباهو  هفیاط  لبق ، یتدـم  زا  نیملـسم ، قَِرف  دـیاقع  تناید و  ملاع  هب  تبـسن  هک  یتازواـجت  تایّدـعت و 
، دنا هدش  بکترم  تسا  نیملـسم  مامت  یناحور  داحتا  زکرم  نینمؤم و  هفاک  دـبعم  هلبق و  هک  نیفیرـش ، نیمرح  هب  تبـسن  هک  یتمرح 
هب عیقب  رد  نید  ناگرزب  هکربتم  عاقب  هب  تبـسن  اه  نآ  فرط  زا  هک  یتراـسج  تسا و  هتخاـس  نارگن  برطـضم و  ار  نیملـسم  مومع 

.دشاب یم  تکلمم  یلاها  مومع  رطاخ  مولعم  تسا ، هدومن  راوگوس  رثأتم و  ار  نینمؤم  هبطاق  هدیسر و  روهظ 

لوصا اب  ضقانم  یتناـید و  تاـیثیح  بادآ و  فلاـخم  هک  تاـیلمع  هنوگ  نیا  رب  هشیمه  هفیاـط ، نیا  تازواـجت  ودـب  زا  ناریا  تلود 
هنوگ نیا  هک  دـش  يدـیعاوم  زاربا  هفیاط  نآ  سییر  دوعـس ، نب  زیزعلادـبع  فرط  زا  هکنیا  ات  دومن  دـیدش  تاـضارتعا  تسا ، ندـمت 

.دوشن رارکت  باکترا و  تسا ، مالسا  ملاع  یلم  رئاعش  دیاقع و  هب  حیرص  یمارتحا  یب  هک  تازواجت  عیاجف و 

زا دوخ  دیعاوم  اب  یفانم  ًاریخا  یتایلمع  راظتنا ، فالخرب  یلو 
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تکرش يارب  ار  دوعس  نبا  توعد  ناریا  تلود  هک  دیدرگ  ببس  دومن و  ملأتم  رثأتم و  ار  نایمالـسا  بولق  هک  دیـسر  روهظ  هب  اه  نآ 
.دیامن در  هتسنادن و  لوبق  لباق  زاجح  یمومع  عمجم  رد 

ضیف عبنم  ینامحر و  راونا  طبهم  ار  هفیرـش  طاقن  نآ  نامیا ، هدیقع و  يور  زا  سوفن  اهرورک  هک  هسدقم  نکاما  لیلجت  هک  اجنآ  زا 
تسا و یتناید  بادآ  دیاقع و  مارتحا  رصع  هک  نامز ، زا  ههرب  نیا  رد  ًاصوصخم  تسا و  یمالسا  یلم  رئاعـش  زا  دنناد ، یم  ینامـسآ 

لیمحت يّدعت و  دنیامن و  میرکت  میظعت و  ار  نارگید  یبهذم  تادقتعم  هک  دـنراد  یعـس  تلم ، موق و  ره  زا  ملاع ، هندـمتم  للم  مامت 
هقرف کی  دیامن  لمحت  هتـسشن و  تکاس  دـناوت  یمن  ناریا  تلم  تلود و  تسا  یهیدـب  .دـنزاس  خوسنم  ار  للم  ریاس  ینید  رئاعـش  رب 
ياج ًاتقیقح  .دـنیامن و  لیمحت  مالـسا  ملاع  مامت  رب  ار  دوخ  دـیاقع  دنتـسه ، لیلق  لقا  مکح  رد  یمالـسا  لـلم  هب  تبـسن  هک  دودـعم 

دنچره تعنص ، رعش و  بابرا  ناگرزب و  امکح و  روبق  راثآ و  يارب  زا  هیح ، للم  زا  کیره  هک  يرصع  رد  .تسین  لمحت  يرابدرب و 
یمن یقرف  داژن  تیموق و  تیلم و  نیبام  ظاـحل ، نیا  زا  دـنوش و  یم  لـئاق  تاـمارتحا  هنوگرازه  دنـشاب ، يرگید  لـلم  هب  بوسنم  هک 

سوفن اهرورک  بلق  حور و  رد  هک  ار  ادخ  يایلوا  يده و  همئا  راثآ  دوخ ، يدابم  میلاعت و  كاسمتـسا  هب  طقف  هفیاط  کی  دنراذگ ،
.دنزاس مدهنم  دنراد ، ياج 

یم ضارتعا  ًادـیدش  عیجف  رادرک  نیا  رب  هدومن و  یقلت  تیلهاج  شّحوت و  راودا  لاـمعا  دـیدجت  هلوقم  زا  ار  راـتفر  نیا  ناریا  تلود 
.دیامن
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زا هنکمم  لیاسو  هب  ًاقفتم  یمالـسا ، هدیقع  تدـحو  مکح  هب  هک ، دراد  یم  مالعا  باطخ و  ملاع  ناناملـسم  هبطاق  هب  لاح ، نامه  رد 
چیه دراد و  قلعت  مالـسا  ملاع  مامت  هب  ًاتقیقح  نیفیرـش ، نیمرح  هکاجنآ  زا  دـنروآ و  لمع  هب  يریگولج  هناراـکزواجت  تاـیلمع  نیا 
دوخ هب  تسا  مالـسا  تیناحور  زکرم  ناناملـسم و  هعماـج  هلبق  هک  ار  هسدـقم  طاـقن  نیا  درادـن  قح  رگید ، تلم  نود  ناملـسم  تلم 

.دنک لیمحت  نارگید  دیاقع  رب  ار  دوخ  میلاعت  لوصا  دیامن و  ءاشَی  ام  َْفیَک  تافّرصت  هداد ، صاصتخا 

هیوست لح و  ار  نیفیرـش  نیمرح  تارّدقم  یمالـسا ، للم  یمومع  عمجم  کی  رد  هک  دوش  یم  اضاقت  هیمالـسا  للم  مامت  زا  نیاربانب ،
ضویف یناحور و  تاکرب  زا  هنادازآ  دنناوتب  دوخ ، هصتخم  دیاقع  قبطرب  ناناملـسم  مامت  هک  ددرگ  عضو  یتاماظن  نیناوق و  دنیامن و 
فیاوط مامت  یهلا  تداعـس  ضیف و  همـشچرس  نیا  دـنوش و  عتمتم  رادروخرب و  هبیط  هنیدـم  همظعم و  هکم  هسدـقم  نکاما  ینامـسآ 

.دزاس باریس  انثتسا  ضیعبت و  نودب  ار  ملاع  ناناملسم 

رب نیا  زا  شیب  دـنوشن  یـضار  هدرک و  تباـجا  لوـبق  عمـس  هـب  ار  یلم  ینید و  ياـضاقت  نـیا  یمالـسا ، لود  لـلم و  هـک  میراودـیما 
.دیآ (1) دراو  همطل  نانآ  یبهذم  ریاعش  یلم و  تاسدقم 

هامریت 1305 لّوا 

ارزولا سییر  فسوی  نب  نیسح 
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روبق میمرت  شریذپ  رد  نایدوعس  ندرک  راداو  يارب  مالسا  ناهج  رد  يّدج  تکرح  هنوگ  چیه  هنافسأتم  هیعالطا ، نیا  رودص  زا  سپ 
بـش رد  هک  یلکـش  هب  هتفای ، شیازفا  نایعیـش  رب  يدوعـس  تلود  راشف  هجیتن  رد  دریذـپ و  یمن  تروص  هدـش  بیرخت  راثآ  ظفح  و 

لیاسو بابسا و  هلمح و  ناریا  نایعیش  يرادازع  يرازگرب  لحم  هب  زابرس  يدادعت  اب  يدوعـس  هطرـش  ریدم  .ق  .ه  مرحم 1347  متفه 
یم نادنز  هب  هدیـشکرجز  تناها و  لامک  اب  ار  رقاب  دمحم  دیـس  یجاح  مان  هب  جاجح ، تاداس  زا  يدّیـس  دـنک و  یم  تراغ  ار  اجنآ 

.دوش یم  رتشیب  زور  هبزور  یناریا  جاجح  هب  تبسن  يریگتخس  .درب (1) و 

: تسا هدمآ  نینچ  مرحم 1347 ، خیرات 28  هب  هدج ، رد  ناریا  يرگلوسنک  شرازگ  رد 

هک دنتـشاذگ  یمن  دـندرک و  يریگتخـس  رایـسب  یناریا  جاجح  اب  همرکم ، هکم  رد  هرونم و  هنیدـم  رد  زاجح  تموکح  نیرومأـم  »... 
لمع هب  عـیقب  رد  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  تراـیز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ترـضح  تراـیز  ناـشدوخ  يدازآ ، هب  جاـجح 

.دـیامن یم  يریگ  تخـس  یلیخ  رتشیپ ، فالخ  هب  هکلب  تشاذـگن ، ارجا  عقوم  ًادـبا  دوب ، هداد  تموکح  هک  ییاـه  هدـعو  دـنروایب و 
لارنج هب  نونکات  دـنا ، هدرک  طبـض  لاملا  تیب  نیرومأم  هطـساو  هب  همظعم  هکم  رد  ار  همه  هک  ار ، یناریا  ِجاـجح  ِتاوما  تاـکورتم 

نوؤش قوقح و  نیمأت  يارب  زا  اذهل  دنا ...  هداتسرفن  يرگلوسنق 
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رماوا ناریا  هّیلع  تلود  ّدشا ، روط  هب  هکلب  هتـشذگ ، لاس  دننام  هک  تسا  نآ  رتهب  زاجح ، هعطق  رد  ناریا  هّیلع  تلود  يایاعر  یبهذـم 
روط هب  هیف ، فلتخم  لئاسم  هک  یتقو  ات  دیامرف  ررقم  تخـس  نغدق  دیاین و  زاجح  هب  ناریا  زا  سک  چیه  هک  دـنیامرف  رداص  هدـکؤم 

تحت زاجح  رد  ناریا  هّیلع  تلود  ياـیاعر  یبهذـم  نوؤش  قوقح و  ظـفح  تهج  هب  هیفاـک ، تاـنیمأت  دوش و  هیوست  لـمکا  نسحا و 
.دیسر ضرع  هب  یلاع  لجا  رطاخ  راضحتسا  تهج  هب  .دوش  هتفرگ  حیحص  هدعاق  کی 

ناریا هیّلع  تلود  يرگلوسنق  لارنج  لیکو 

يرال یلعدمحم 

هئطوت کی  عورش 

یم عنم  ار  جح  هب  نتفر  رگید ، لاس  ود  یکی  يارب  ناریا  تلود  رگا  رصم ، رد  ناریا  ترافـس  زا  رظنریپ (1)  نیسح  شرازگ  ساسارب 
یم تمحازم  عفر  یناریا  نارئاز  يارب  مه  هجیتنرد ، دـش و  یم  ناریا  يداهنـشیپ  طیارـش  لوبق  هب  رـضاح  زاجح  تموکح  ًامتح  درک ،

.دمآ یم  تسد  هب  یتازایتما  هدمآ  لمع  هب  ياه  یبارخ  روبق و  ریمعت  هب  تبسن  مه  دیدرگ و 

تموکح ناریا و  نایم  کیتاملپید  یمسر  هدوارم  نیلوا  .ش  .ه  دادرخ 1308  رد  دریذپ و  یمن  تروص  راک  نیا  هنافسأتم  نکیل 
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.ش .ه  لاس 1309  نیدرورف  رد  اضما و  زاـجح  ناریا و  ناـیم  تّدوم  هدـهاعم  لاـس ، نیمه  رویرهـش  رد  هتفرگ و  تروص  زیزعلادـبع 
.دوش یم  هّدج  دراو  رادراک  تمس  اب  ناریا و  هدنیامن  ناونع  اب  ادیوه  هَّللا  بیبح 

دوب مهم  زیزعلادبع  يارب  يّدح  هب  تشاد ، یپ  رد  ار  زیزعلادبع  تموکح  تیوقت  یعون  هب  هک  ناتـسبرع ، رد  ناریا  ترافـس  سیـسأت 
: دسیون یم  دوخ  شرازگ  رد  هجراخ  ترازو  لیفک  لوق  زا  يو ، اب  تاقالم  زا  سپ  ادیوه  هک 

همان لوصو  امش و  تاقالم  زا  هزورما  هک  میدوب  هدیدن  رورـسم  داش و  هجرد  نیا  ات  ار  ترـضح  یلعا  تقو  چیه  هک  درک  رکذ  و  »... 
(1) دندومرف »....  یم  ینلع  رورس  يداش و  راهظا  یهاشنهاش  نویامه 

ادیوه هَّللا  بیبح  تیرومأم 

یم روتـسد  دوخ  هجراخ  ترازو  نالوؤسم  هب  زاجح  تلود  ور  نیا  زا  هتـشاد و  یّمهم  شقن  طابترا  نیا  داجیا  رد  ادـیوه  هَّللا  بیبح 
بلاـطم و ماـمت  دوـشن و  مهارف  وا  يارب  یگنتلد  رطاـخ و  رّدـکت  بابـسا  اـت  دـنراد  هاـگن  دنـسروخ  یـضار و  ار  وا  هشیمه  هک  دـهد 

(2) دنهد ! ماجنا  تیروف  هب  ار  وا  ياهاضاقت 

ص 84. يدوعس ، ناتسبرع  ناریا و  طباور  دانسا  . 1 - 1
.كردم نامه  . 2 - 2
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نکاما بیرخت  اه و  یباهو  هلمح  رثا  رد  زاجح  تیعـضو  یـسررب  يارب  ناریا  هدنیامن  ود  زا  یکی  ادـیوه  هَّللا  بیبح  هکنیا  هب  هجوتاب 
همه  (1) تسا ، هدوب  هدـش  هتخانـش  نایئاهب  زا  ّتیئاهب و  کلـسم  ياراد  دوجوم ، دانـسا  ساسارب  يو  رگید ، يوس  زا  هدوب و  هسدـقم 

نآ يایوگ 

نایئاهب ربهر  هب  وا  هقالع  .دش  یم  بوسحم  يدنفا  سابع  نایئادف  زا  بصعتم و  نایئاهب  زا  دانق ، اضر  ازریم  ادیوه ، گرزبردپ  . 1 - 1
سابع .دیدرگ  يدنفا  سابع  صوصخم  مداخ  مدختـسم و  تفر و  اکع »  » هب شهارمه  نیطـسلف ، هب  وا  رفـس  ماگنه  هک  دوب  يّدـح  هب 
اپورا هب  لیصحت  يارب  ار  سابعریما  ردپ  هَّللا  بیبح  درک و  لبقت  ار  وا  دنزرف  لیـصحت  جراخم  اضر ، ازریم  تامدخ  هطـساو  هب  يدنفا 

هب تعجارم  رد  درک ، یم  تبحص  ناور  مه  ار  یبرع  نوچ  دش و  طلسم  هسنارف  یسیلگنا و  ياه  نابز  هب  اپورا  رد  هَّللا  بیبح  .داتسرف 
« دعر همانزور   » يارب یجراخ  نوتم  همجرت  راک  نامزمه  دش و  مادختسا  مجرتم  ناونع  هب  يرایتخب  دعـسا  رادرـس  هاگتـسد  رد  ناریا ،

یم نایئاهب  ربهر  رادزار  نتدنچ  زا  یکی  ار  ادیوه  گرزبردپ  اضردمحم  داّنق  ياضر  ازریم  نوارب ، روسفورپ  .تفرگ  هدهع  هب  مه  ار 
یفرعم هراـب  رد  هحفـص 1138  مود  تمـسق  متـشه  دـلج  رد  ناـیئاهب  هب  قلعتم  قحلاروهظ  باـتک  فلؤم  یناردـنزام ، لـضاف  .دـناد 

تافو ات  دش  ترضح  نآ  باحصا  نیمیقتـسم  نیـصلخم  زا  فصولا ، قباس  دانق  اضردمحم  اقآ  رگید  : » دسیون یم  ادیوه  گرزبردپ 
نآ تیبرت  دـییأت و  وترپ  هب  هک  ادـیوه  ردـپ  کلملا  نیع  هَّللا  بیبح  ازریم  شنارـسپ  زا  تسا و  اـکع »  » ناتـسربق رد  وا  نفدـم  دومن و 
دزن هیلوا  نینس  رد  .تشون و  كرابم  طخلا  مسر  هب  هیبش  هک  دیشوک  درک و  یعس  یمه  دش و  لامک  طخ و  نسح  بحاص  ترضح ،

شرگید رـسپ  تفای و  ناریا  هجراخ  ترازو  رد  تیرومأم  یتلود و  لغاشم  ًادعب  .دیدرگ  تامدخ  رـشابم  راثآ و  بتاک  ترـضح  نآ 
زورب یتیاضر  تداعـس و  اب  لآم  دومن ، رهوش  ماش  رد  هک  ادـیوه  همع  شرتخد  زا  مه  و  اکع »  » رد ادـیوه  يومع  طایخ  لـیلج  ازریم 

زا رادرـس ، ناـخ  نیـسحدمحم  رتـخد  كولملارـسفا  درک ، جاودزا  كولملارـسفا  ماـن  هب  يرتـخد  اـب  کـلملا  نیع  هَّللا  بیبـح  درکن !
شقن دنتخادنا  هار  هب  ناریا  رهش  دنچ  رد  نایئاهب  هک  ییاولب  بوشآ و  رد  هّیراجاق  نارود  رد  هک  دوب  ییاهب  فورعم  ياه  تسیرورت 

هب ییانـشآ  هطـساو  هب  تفر و  هجراخ  روما  ترازو  هب  يرایتخب ، دعـسا  رادرـس  تیامح  کمک و  اب  کـلملا  نیع  هَّللا  بیبح  .تشاد 
لآ  » هب نانچمه  اه  لاس  نیا  رد  هک  کلملا  نیع  .دـیدرگ  نانبل  هیروس و  رد  تمدـخ  رومأم  تاماش ، رد  تماقا  هقباس  یبرع و  ناـبز 
زا سپ  هام  دـنچ  .تخادرپ  اهروشک  نیا  رد  يرگ  یباب  غیلبت  هب  دوخ ، کـیتاملپید  تیعقوم  زا  هدافتـسا  ءوس  اـب  دوب ، فورعم  اـضر »

یلع درک و  ادیپ  يّرس  رس و  اه  یـسیلگنا  اب  هّدج »  » رد يو  دندرک ، هّدج »  » رد تمدخ  رومأم  ار  وا  تاماش ، رد  کلملا  بیبح  تماقا 
ییاهب ياه  تیلاعف  داد ....  همادا  دوخ  يرگ  یباب  تاغیلبت  هب  ددرگ ، یم  بوسحم  مالـسا  ناهج  بلق  هک  ینیمزرـس  رد  تماـقا  مغر 

نیع .دـیامن  راضحا  نارهت  هب  ار  يو  دـش  روبجم  ناریا  هجراـخ  روما  ترازو  دـیدرگ و  یئوس  راـثآ  زورب  دـجوم  ناریا  لوسنق  يرگ 
نیع هَّللا » بیبح   » .دـنام یقاب  نایئاهب  ربهر  تمدـخ  رد  رمع  نایاپ  ات  دـیدرگ و  اکع  هناور  ًاددـجم  نارهت ، هب  راضحا  زا  سپ  کـلملا 

صص 14 و 15. ادیوه ، سابعریما  .ادیوه  نودیرف  مان  هب  يرگید  سابعریما و  مان  هب  یکی  تشاد : رسپ  ود  کلملا 
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یناـمز هتکن  نیا  .تسا  هتـشاد  مهم  هلأـسم  نیا  نتفرگ  هدـیدان  رد  رثؤم  یـشقن  یناـهنپ  تروص  هب  ناریا  هدـنیامن  هنافـسأتم  هک  تسا 
تیوقت
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: دیوگ یم  ادیوه  هب  زیزعلادبع  کلم  هک  دوش  یم 

ره تسین ، هزاجا  لیصحت  هب  موزل  تقو  چیه  دینادن ، بناجا  ناگدنیامن  ریاس  لثم  ار  دوخ  زین  امش  میناد ، یم  دوخ  زا  ار  امـش  ام  »... 
 ....« میتسه امـش  تاقالم  هدامآ  هشیمه  ام  اج ، نیا  رد  هچ  هکم  رد  هچ  دییایب ، ام  ندید  هب  هظحالم ، چیه  نودب  دیراد ، لیم  هک  تقو 

(1)

ناریا طسوت  زاجح  تلود  نتخانـش  تیمـسر  هب  هنیمز  رد  .ق  .ه  لوالا 1348  عیبر  خیرات 20  رد  دادـغب ،) پاچ   ) نطولا همانزور  رد 
: دسیون یم  ادیوه  هب  فورعم  کلملا  نیع  ناخ  هَّللا  بیبح  ناریا ، هدنیامن  هرابرد 

زیزعلادـبع و کلم  دامتعا  لحم  دـناد ، یم  یبوخ  هب  ار  تکلمم  نابز  هکنیا  رب  هوالع  تسا و  هاگآ  ایاضق  نیا  هب  اًلماک  هیلاراـشم  »... 
هاوخلد روط  هب  ار  هلأسم  تمـس ، نیا  هب  وا  نییعت  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  مرتحم  اه  نآ  دزن  ًاصخـش  تسا و  زاجح  تموکح  لاجر 

(2) دیامن »! یم  هیوست  لح و 

بـسک يارب  هنیدم ، هب  شتیرومأم  رد  يو  .تسا  هدوب  راک  هب  لوغـشم  زاجح  رد  ناریا  هدـنیامن  ناونع  هب  .ق  .ه  لاس 1353  ات  ادیوه 
ار مهم  هثداح  نیا  ات  هدرک  يدج  شالت  اه ، یبارخ  نازیم  زا  عالطا 

ص 88. يدوعس ، ناتسبرع  ناریا و  طباور  دانسا  . 1 - 1

ص 75. يدوعس ، ناتسبرع  ناریا و  طباور  دانسا  . 2 - 2
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: تسا هدمآ  نینچ  يو  شرازگ  رد  .دیامن  هئربت  یعون ، هب  ار  نایباهو  هداد ، هولج  گنرمک  رایسب 

يالاب دوعـص  اریز   ) میدومن ترایز  ار  رهطم  هبق  اج  نآ  زا  میتفر و  الاب  هلپ  یـس  دـصکی و  میدرک ، دوعـص  رّهطم  هبق  هرانم ، يالاب  ... 
هدرک خاروس  یکدـنا  هدومن و  تباـصا  رهطم  هبق  هب  گـنفت  هلولگ  جـنپ  طـقف  هک  میدومن  هدـهاشم  اـج  نآ  زا  تسا .) نکممریغ  هبق 
هکنیا ضرفرب  ًایناث  تسا ! هدوب  اه  یباهو  فرط  زا  اه  هلولگ  نیا  هک  درک  متح  دوش  یمن  ًالوا  تسا ! هدماین  دراو  یبارخ  ًادـبا  تسا و 

هدرک تباصا  رهطم  هبق  هب  ًءاطخ  رگیدـمه  هب  يزادـناریت  يانثا  رد  و  تسا ! هدوبن  يدـمع  تسا  حـضاو  دـشاب ، هدوب  اه  نآ  فرط  زا 
هعلق هزاورد و  تشپ  رد  مه  اه  یباهو  تسا و  گرزب  میظع و  یلیخ  رهطم ، دقرم  هبق  هک  تسا  نیا  هیرظن  نیا  تحـص  لیلد  و  تسا !
رهطم هبق  هب  هلولگ  رازه  هس  ود  اًلقا  دنتـشاد ، یم  تباصا  دصق  رگا  تسا ؛ هدوب  رازه  راهچ  هس - زا  شیب  ناشدادـعت  دـنا و  هدوب  رهش 

، دوب تیب  لها  هبق  رب  هلولگ  جـنپ  راهچ - راثآ  نینچمه  دوب و  رهطم  هبق  يور  رد  گنفت  هلولگ  جـنپ  راثآ  طقف  لاحره  هب  دیـسر ! یم 
یم روصت  هتفای و  مرح  ماب  يور  ار  اه  نیا  هک  تفگ  داد و  هدـنب  هب  هدروآ و  هلولگ  ددـع  راـهچ  هس - زین  سدـقم  مرح  ِیـشاب  مداـخ 

تسا ییاه  هلولگ  زا  هک  دنک 
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(1) دنامب »....  ظوفحم  فراعم  ترازو  هزوم  رد  هک  دومن  مهاوخ  میدقت  ار  اه  نآ  يودف  .تسا  هدیسر  سدقم  هبق  هب  هک 

ادیوه شرازگ  لماک  نتم 

: ددرگ یم  میدقت  حرش  نیا  هب  شرازگ  لماک  نتم  ناگدنناوخ ، رتشیب  عالطا  تهج 

هامید 1304  11 دنس : خیرات 

ادیوه هَّللا  بیبح  هدنتسرف :

هجراخ روما  ترازو  هدنریگ :

زاجح عیاقو  باب  رد  شرازگ  عوضوم :

211 هرمن :

هتکوش تماد  هجراخ  روما  هلیلج  ترازو  عینم  ماقم 

رد اج  نآ  زا  رصم و  هب  ماش  زا  ربتکا 1925  قباطم 7  هامرهم 1304 ، زور 15  هعوبتم ، هلیلج  ترازو  یفارگلت  هددعتم  رماوا  بسح  رب 
هدج دراو  هامرهم  زور 24  تکرح و  هدج  فرط  هب  يویدخ  یتشک  اب  هامرهم  زور 19  رد  رصم ، راتخم  ریزو  ناخرافغ  بانج  تیعم 

.میدش راپسهر  همظعم  هکم  فرط  هب  دجن  ناطلس  ياه  لیبموتا  اب   29 زور ]  ] هدش

هرحب مسا  هب  هک  یّلحم  رد  هکم ، هدج و  هار  نایم  رد  دوعس  نبا 

ص 50. يدوعس ، ناتسبرع  ناریا و  طباور  دانسا  . 1 - 1
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دوب و هتشارفا  ددعتم  ياهرداچ  دوب ، هدمآ  هدهاعم  دقع  يارب  هک  نوتیالک ،» رتسم   » سیلگنا هدنیامن  زا  ییاریذپ  يارب  تسا ، فورعم 
رادـنامهیم رفن  کـی  اـب  رهظ  زا  دـعب  راـهچ  ياـچ ، راـهان و  فرـص  زا  سپ  هتفر ، وا  تاـقالم  يارب  لوا  دوب ، اـج  نآ  نوچ  زین  دوـخ 

هب هرمع ، هینید  فیاظو  يادا  همظعم و  هکم  هب  لوصو  زا  سپ  میدوب ، مرُحم  هک  یتلاح  رد  صوصخم ، دراگ  رفن  راهچ  صوصخم و 
هیلا یهتنم  رد  هک  یناتـسربق  رد  هک  همودهم ، روبق  تاماقم و  ترایز  هدهاشم و  يارب  دعب  زور  هتفر ، دـندوب  هدرک  نیعم  هک  يا  هناخ 

.میتفر تسا  عقاو  یهوک  هنماد  رد  رهش  فرط  کی 

ریبزلا و نب  هَّللادـبع  ربق  نج و  دجـسم  مشاه و  ینب  روبق  رکب و  یبا  نب  نمحرلادـبع  ربق  هنمآ (1) و  ترضح  هجیدخ و  ترـضح  ربق 
.دنا هدرک  مودهم  بارخ و  ار  همه  اه  یباهو  دوب ، ناتسربق  نآ  رد  هک  سان  ریاس  روبق  ادهش و  روبق 

ار همه  تسا ، هدوب  اهیلع - هَّللا  تاولص  ارهز - هرهاط ، هقیدص  ترضح  هاگتدالو  هک  هجیدخ  ترضح  هناخ  ربمغیپ و  ترـضح  دلوم 
لهـس دـنا  هدرک  ناسکی  كاخ  اب  هک  ار  هنمآ  هجیدـخ و  ترـضح  دـقارم  ياه  هبق  ترامع و  .دـنا  هدرک  ناسکی  كاخ  اب  مودـهم و 

كاخ اب  هرابود  هک  دوب  مولعم  دندوب و  هدرک  شبن  ار  هجیدخ  ترضح  ربق  تسا ،

.دراد رارق  هنیدم  هّکم و  نایم  ءاوبا ، مان  هب  یّلحم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردام  هنمآ  ترضح  ربق  . 1 - 1
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يولهپ ناتسربق ، نامه  رد  ّیلوتم  هناخ  دنا و  هدرب  امغی  هب  ار  وا  ییاراد  مامت  مدهنم و  ار  هجیدخ  ربق  ّیلوتم  هناخ  .دنا  هدرک  رپ  لِگ  و 
.تسا هدوب  هجیدخ  هنمآ و  ترضح  ربق 

لصفم ترپار  راتخم  ریزو  ناخرافغ  لجا  بانج  دوعـس ، نبا  ناطلـس  اب  تارکاذم  تاقالم و  لیـصفت  تادهاعم و  نیا  هب  عجار  هتبلا 
.تسا هرّونم  هنیدم  يارب  طقف  يودف  تیرومأم  اریز   (1) تسین ! يودف  رارکت  هب  جایتحا  دنا و  هدومن  میدقت 

راتخمریزو بانج  اب  دوعـس  نبا  ناطلـس  یلع و  کلم  ترـضح  یلعا  اب  ياه  تاقالم  رد  عقاوم و  هیلک  رد  باهذ و  باـیا و  رد  هدـنب 
یـسایس لاجر  زا  یکی  قحلا  ناخرافغ ، بانج  هک  منک  یم  ضرع  ردق  نیمه  اذـهل  مدروآ ، یم  لمع  هب  ار  ینامجرت  هفیظو  مدوب و 
تسایس تناتم و  اب  هداعلا  قوف  ار  تیرومأم  نیا  دنتـسه و  تدم  دبا  هیّلع  تلود  شیدنا  تبقاع  تناتم و  اب  رایـشوه و  هدید و  هبرجت 

.تسین هدوبن و  ریذپ  ناکما  رتهب  نیا  زا  دنداد و  ماجنا  تسایک  و 

یحرش اج  نیا  رد  هدش ، راتخم  ریزو  بانج  روضح  اب  دوعس  نبا  ناطلـس  یلع و  کلم  اب  هک  یتارکاذم  اه و  تاقالم  هب  عجار  يودف 
حرش هب  اًلیذ  اذه  یلع  .میامن  یم  دنا ، هدرک  میدقت  ناشیا  دوخ  هک  یترپار  هب  لوحم  دوش و  دایز  مک و  ریبعت  رد  ادابم  هک  مهد  یمن 

تیرومأم

لاسرا نارهت  هب  ناخرافغ  طسوت  نآ  شرازگاًـلبق  هک  هدوب  نآ  لـیلد  هب  هّکم  رد  روبق  بیرخت  هب  يو  فارتعا  دوش  یم  مولعم  . 1 - 1
.دش دهاوخ  سکعنم  نارهت  هب  اه  تیعقاو  ناخرافغ  شرازگ  قیرط  زا  دسیونن  رگا  هتسناد  یم  وا  هدیدرگ و 
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: مزادرپ یم  تسا ، هرّونم  هنیدم  هب  عجار  هک  مدوخ  صوصخم 

اه یباهو  نوشق  هاگودرا  هک  نویع »  » هب اـت  طـقف  ارم  لاـصیا  هک  دومن  رکذ  دـجن  ناطلـس  میدوب ، همظعم  هّکم  رد  یتقو  هکنیا  هب  رظن 
، هداد تسد  ار  ام  ینظءوس  دریگ ، یمن  هدهعرد  ار  هنیدم  ات  اج  نآ  زا  دنک و  یم  دهعت  تسا  رود  هرونم  هنیدم  زا  تعاس  ود  تسا و 

: تفگ هراچیب  یلع  کلم  .میامن  هرکاذم  یلع  کلم  اب  هک  متشگرب  هدج  هب  راتخمریزو  بانج  اب 

هب ات  نویع ) زا  و   ) میرادـن نوشق  رهـش  جراخ  رد  دنتـسه و  هنیدـم  لـخاد  رد  همه  اـم  نوشق  یلو  مرـضاح ، دـییوگب  امـش  هچره  نم 
دننزب امش  هب  يریت  لیخن  نیب  زا  ندرک ، ماندب  يارب  هک  مسرت  یم  تسا ، اه  یباهو  دوخ  تسد  رد  همه  تسا و  ناتسلخن  همه  هنیدم ،

.تسا هدوب  ام  فرط  زا  هک  دنیوگب  و 

ام ياهدراگ  هدناسر ، تسا  رهش  جراخ  هک  ام  میس  یب  فارگلت  هرئاد  هب  ار  امش  دوخ ، ياهدراگ  اب  ناطلس  هک  تسا  نآ  حلـصا  سپ 
.دنهد یم  ناطلس  ياهراوس  لیوحت  ار  امش  هطقن  نامه  رد  زین  تدوع  نیح  رد  دنریگ و  یم  لیوحت  ار  امش  اج  نآ 

بانج هک  يزور  نامه  داتسرف و  لیبموتا  درک و  لوبق  دیسر و  باوج  دعب  زور  متشون ، دوعس  نبا  هب  ار  لیـصفت  هّدج  زا  يودف  اذهل 
ود فقوتم و  هرحب  رد  زور  هنابـش  کی  متـشگ ، هرحب )  ) مزاع لیبموتا و  راوس  زین  هدنب  دندش ، رـصم  مزاع  یتشک و  راوس  راتخمریزو 

درک و یم  هیّلع  تلود  هب  بّرقت  هب  لیم  راهظا  یلیخ  هعفد  ره  دومن و  تبحم  مارتحا و  هداعلا  قوف  دـش ، تاـقالم  دوعـس  نبا  اـب  هعفد 
: تفگ یم 
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قیقحت اـه  نآ  زا  دـیناوت  یم  دنتـسه ، نم  دزن  ءاـسحا  رد  و  دـجن ، رد  هعیـش  رفن  رازه  یـس  ردـق  هب  میراوج و  مه  ناریا  تلود  اـب  اـم 
دنا هتفگ  هچنآ  هک  دید  دیهاوخ  هتفر ، هنیدم  هب  امش  هَّللاءاش  نا  تسارتفا ، تمهت و  رثکا  دنهد  یم  ترهش  ام  قح  رد  هچ  نآ  دییامن ،
دوخ دالوا  لام و  ناج و  هب  ار  نیفیرش  نیمرح  نم  هک  دیسیونب  هیلع  تلود  هب  مه  امش  میوگ و  یم  امش  هب  ًاحیرـص  نم  تسا ، غورد 
یم تعدب  دنرادن و  اه  هّبق  روبق و  ریمعت  هب  داقتعا  اه  یباهو  یلب  تسا ، هدوب  نم  دورو  زا  لبق  زین  هکم  تامودـهم  مسراح ، ظفاح و 

اب زین  هیلاـح  ما و  هدرک  يریگولج  ًاروف  مدوخ  دورو  زا  دـعب  اذـه  عم  .دنـسانش  یم  ربتعم  ثیدـح  ار ، سراودـلا » روبقلاریخ   » دـنناد و
ریمعت يارب  دنهد و  يرارق  زاجح  روما  رد  دنتـسرفب و  ار  دوخ  ياه  هدنیامن  یمالـسا ، للم  لود و  هک  مرظتنم  حاحلا  رارـصا و  لامک 

ررقم زاـجح  زا  زین  ارم  جورخ  رگا  یتـح  درک ، مهاوخ  تدـعاسم  تسا ، لهـس  منک  یمن  تعناـمم  دـنوش  ممـصم  رگا  زین  روـبق  نیا 
.مور یم  نوریب  ًاروف  دنراد ،

رد هنیدم  زا  تدوع  زا  دعب  دومن و  دزـشوگ  ررکم  ار  اه  تبحـص  نیا  ناطلـس  تدوع ، زا  دعب  هرونم و  هنیدم  هب  هدـنب  تکرح  زا  لبق 
.مشاب هتشاد  وا  اب  هبتاکم  هک  دومن  شهاوخ  زین  منک و  مادقا  هیّلع  تلود  وا و  نیب  بّرقت  رد  يودف  هک  درک  شهاوخ  ریخا  تاقالم 

هدنب رکون  هدنب و  يارب  صوصخم  لولذ  رتش  رفن  هس  اب  ار ، دوخ  یصخش  صوصخم  نارادگنفت  زا  رفن  جنپ  دوعس  نبا  تروص  ره  هب 
هّیهت يارب  دنشاب و  هدنب  اب  ًابایا  ًاباهذ و  هنیدم  ات  هک  درک  نیعم 
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هدنب دنداتسرف و  تسایرد  رانک  هک  غبار  هب  ار  راوسرتش  نارادگنفت  سپس  مدنام  اج  نآ  رد  زور  راهچ  هتفر ، هکم  هب  هرحب  زا  تکرح 
.میتفر غبار  هب  لیبموتا  اب  وا  دوخ  صوصخم  راشتسم  اب  زین 

راشتـسم مدـش ، نارادـگنفت  رظتنم  يزور  دـنچ  غبار  رد  .دیـشک  لوط  تعاس  هن  لیبموتا  اـب  تسا ، لزنم  جـنپ  رتش  اـب  غبار  اـت  هکم  زا 
ریخأت رفـس  زور  هد  مدش و  يرتناسد  هب  التبم  يرتسب و  ضیرم و  تخـس  يودف  انثا  نیا  رد  .دومن  تدوع  هکم  هب  ناطلـس  صوصخم 

.داتفا

.یبیبط هن  یبیبح و  هن  ینامرد ، هن  یجالع  هن 

تاجیزبس زا  تسین ، يزیچ  تشوگ  جـنرب و  نان و  زج  دوش ، یمن  تفای  نآ  رد  زیچ  چـیه  هک  تسا  یگرزب  هِد  کی  زا  تراـبع  غبار 
تاجانم اعد و  هوق  هب  هدـش ، لسوتم  تبترم  یمتخ  ترـضح  تیناحور  هب  لاحره ، هب  .راوگان  خـلت و  مه  نآ  ِهاـچ  بآ  تسین ، يرثا 

.دش لصاح  يدوبهب 

فعض دوجو  اب  زین  يودف  .دندیسر  غبار  هب  هنیدم  هب  نتفر  يارب  اه ، یباهو  نوشق  زا  راوسرتش  رفن  دصناپ  اب  ناطلس  رسپ  انثا ، نیا  رد 
یم تراسج  رگید  .میدیـسر  نویع  هب  مشـش  زور  میدومن و  تکرح  مدـش و  قحلم  اه  نآ  هب  هصوصخم  ياهرادـگنفت  اـب  تهاـقن  و 

.دروآ يودف  نیا  رس  رب  هچ  يراوسرتش ، زور  شش  نیا  منک  ضرع  مناد 

رد ار  یلع  کلم  ياه  همان  هیصوت  هتشون ، هنیدم  يرکـشل  مکاح  هب  هنیدم و  ریما  هب  يا  هلـسارم  تحارتسا ، زور  ود  زا  دعب  لاحره  هب 
فوج
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رفن جنپ  اب  اذهل  .دنتـسه  رظتنم  راختفا  يداش و  تیاهن  اب  هک  دیـسر  باوج  دـعب  زور  .مداتـسرف  هنیدـم  هب  صوصخم  دـصاق  اب  هداهن ،
رفن تفه  شش - هکشرد و  کی  اب  راد  نامهم  رفن  کی  نّیعم ، لحم  نامه  رد  مدرک ، تکرح  ناطلـس  نوشق  زا  هدایپ  رفن  هد  راوس و 

.دنهد لیوحت  تمالس  هب  ارم  هک  دنتفرگ  هدنب  زا  یبتک  هقرو  مه  ناطلس  ناراوس  سییر  دنتفرگ و  میلست  ارم  هدوب  رضاح  حّلسم  راوس 

يرکـشل و ياه  بصنم  بحاص  نوشق و  رفن  دصناپ  ردق  هب  هزاورد ، زا  جراخ  رد  میدش ، راپـسهر  هرونم  هنیدـم  تمـس  هب  اج  نآ  زا 
نیمه هب  تدوع  زور  نینچمه  دـندومن و  ینایاش  لابقتـسا  یلاها  زا  يدایز  عمج  روصنم و  نبدـمحا  فیرـش  هنیدـم  ریما  يروشک و 

.دندرک تعیاشم  بیترت 

- ءانثلا هیحتلا و  فالآ  هیلع  ءایبنالا - متاخ  ترـضح  رهطم  دقرم  یلعا ، ألم  فاطم  سدـقم  مرح  ترایز  هب  مامحتـسا  دورو و  زا  دـعب 
تاـمحز و یـسوب ، هبتع  ضحم  هب  .تسا  جراـخ  فـصو  زا  دـهد ، یم  تـسد  سدـقم  ماـقم  نآ  رد  هـک  یتیناـحور  مدـش ، فرـشم 

ناتـسود عیمج  فرـشا و  ترـضح  بیـصن  ار  نابـساپ  کیالم  ناتـسآ  نیا  هب  ندوس  رـس  دـنوادخ  .دـش  دوبان  یّلک  هب  هار  یگتـسخ 
! دیامرف

دیـس بانج  رادـنامهیم  رهـش و  رکـشل  مکاح  اـشاپ  تّزع  اـب  رهطم ، هّبق  دـیدزاب  دـصق  هب  مود  زور  .مدومن  فقوت  هنیدـم  رد  زور  هس 
ینعی یشاباغآ ؛ یسوب ، هبتع  ترایز و  هضیرف  يادا  زا  دعب  .میدش  مرح  لخاد  رهطم  مرح  یـشاب  یلوتم  یقارع و  یعیـش  رجات  نارمع 

یشاب مداخ 
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میتفر الاب  هلپ  یس  دصکی و  میدرک ، دوعص  رهطم  هبق  هرانم  يالاب  میدیـشوپ و  هدروآ ، ناراکتمدخ  سابل  اهام  زا  کیره  يارب  مرح ،
هلولگ جـنپ  طقف  هک  میدومن  هدـهاشم  اج  نآ  زا  تسا .) نکممریغ  هبق  يالاب  دوعـص  اریز   ) میدومن تراـیز  ار  رهطم  هّبق  اـج  نآ  زا  و 

: تسا هدماین  دراو  یبارخ  ًادبا  تسا و  هدرک  خاروس  یکدنا  هدومن و  تباصا  رّهطم  هبق  هب  گنفت 

حـضاو دـشاب ، هدوب  اه  نآ  فرط  زا  هکنیا  ضرفرب  ًایناث : تسا ، هدوب  اه  یباهو  فرط  زا  اه  هلولگ  نیا  هک  درک  متح  دوش  یمن  اـًلوا :
هیرظن نیا  تّحص  لیلد  تسا و  هدرک  تباصا  رهطم  هّبق  هب  اطخ  يور  زا  رگیدمه ، هب  يزادناریت  يانثا  رد  تسا و  هدوبن  يدمع  تسا 

شیب ناشدادعت  دنا و  هدوب  رهـش  هعلق  هزاورد و  تشپ  رد  مه  اه  یباهو  تسا و  گرزب  میظع و  یلیخ  رهطم ، دقرم  هبق  هک  تسا  نیا 
.دیسر یم  رّهطم  هبق  هب  هلولگ  رازه  هس  ود - اًلقا  دنتشاد ، یم  تباصا  دصق  رگا  .تسا  هدوب  رازه  راهچ  هس - زا 

یـشاب مداخ  .دوب  تیب  لها  هبق  رب  هلولگ  جـنپراهچ  راثآ  نینچمه  دوب و  رهطم  هبق  يور  رد  گنفت  هلولگ  جـنپ  راثآ  طـقف  لاـحره  هب 
زا هک  دـنک  یم  روصت  هتفای و  مرح  ماب  يور  ار  اـه  نیا  هک  تفگ  داد و  هدـنب  هب  هدروآ و  هلولگ  ددـع  راـهچ  هس - زین ، سدـقم  مرح 

.دنامب ظوفحم  فراعم  ترازو  هزوم  رد  هک  دومن  مهاوخ  میدقت  ار  اه  نآ  يودف  تسا ، هدیسر  سدقم  هّبق  هب  هک  تسا  ییاه  هلولگ 

اب ناطلس ، ناراوس  هدنب ، شهاوخ  بسحرب  مراهچ  زور  هرخألاب 
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رادگنفت رفن  تسیب  بیرق  اب  زین  هدـنب  هدـمآ ، رهـش  جراخ  هب  دـندوب  هدـش  ندـمآ  هب  لیام  ناشدوخ  هک  هدایپ  رفن  لهچ  یـس - ًابیرقت 
میلـست ار ] ام   ] هدـمآ و رهـش  جراخ  هب  رجات  نارمع  دیـس  گنهرـس و  بصنم  بحاص  رفنود  یلع و  کـلم  نوشق  زا  هداـیپ ، هراوس و 

.دندومن تدوع  دنتفرگ و  هدنب  زا  رهم  طخ و  هب  يا  هقرو  دندومن و  دوعس  نبا  دراگ 

دوجو اب  هزمح  ترضح  هّبق  ترامع و  هب  .تسا  عقاو  هار  نیب  رد  هک  مدش  فرشم  هزمح  ترضح  ماقم  هب  ناطلـس  ناراوس  اب  زین  هدنب 
شوپور دنا و  هدزن  یتسد  زین  هزمح  ربق  هب  تسا ، هدیـسرن  یبیـسآ  ًادبا  تسا ، هدوب  اه  یباهو  فرـصت  رد  هک  تسا  هام  نیدنچ  هکنیا 

هب غارچ  یلاق و  هدرپ و  لیبق  زا  هدوب ؛ اج  نآ  هک  يا  هیثاثا  ایوگ  طقف  تسا ، هدروخن  تسد  زین  نآ  فارطا  نهآ  هکبـش  دوجوم و  نآ 
نوفدم هزمح  دقرم  بنج  رد  هک  ار  ربمغیپ  باحـصا  زا  مان ، لیقع  ربق  هک  درک  یم  رکذ  هنیدم  لها  زا  رفن  کی  طقف  .دنا  هدرب  تراغ 

تحص نکیل  دنا ، هدرک  ریمعت  هرابود  میآ ، یم  قیقحت  يارب  هدنب  دندینش  هکنیا  زا  دعب  اه  یباهو  .دنا  هدوب  هدرک  بارخ  تسا ، هدوب 
.تسین مولعم  لوق  نیا  مقس  و 

زیچ هک  دوش  یمن  روصت  دنا ، هدرب  تراغ  هب  دنیوگ  یم  هک  مه  ار  هیثاثا  تسا ، هدـشن  بارخ  ًادـبا  هزمح  ترـضح  ماقم  لاحره ، رد 
نآ هیثاثا  ما ، هدرک  ترایز  هک  ار  ربمغیپ  ردپ  بلّطملادبع ، نب  هَّللادبع  ترـضح  دقرم  هرونم  هنیدم  رد  يودف  اریز  دشاب ؛ هدوب  یمهم 
دـش یم  رثأتم  ناسنا  هک  دوب  دولآدرگ  فیثک و  يردق  هب  هدش و  هراپ  ریـصح  هنهک و  سردنم و  هچیلاق  میلگ و  دنچ  زا  ترابع  طقف 

ناهارمه هب  ًاحیرص  هک 
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.دیا هتشاد  هاگن  فیثک  دیا و  هدومن  یمامتها  یب  هنوگ  نیا  ربمغیپ  ردپ  دقرم  هب  هک  تسا  ّرثأت  بابسا  یلیخ  متفگ 

یباهو تسا و  هدوب  رتهب  ربمغیپ  يومع  دقرم  هک  منک  یمن  رّوصت  مدومن ، هدهاشم  عضو  نیا  اب  ار  ربمغیپ  ردـپ  دـقرم  هک  یتروص  رد 
.دنا هدرک  حضتفم  ار  دوخ  طقف  هدوبن ، یلباق  زیچ  دنا  هدرک  تراغ  رگا  مه  اه 

.دش ضرع  هک  يودف  تادهاشم  تقیقح  دوب  نیا 

هکم فرط  هب  هدش ، رتش  راوس  صوصخم  نارادـگنفت  رفن  جـنپ  اب  هدرک ، فقوت  زور  ود  هدـمآ ، ناطلـس  هاگودرا  هب  ترایز ، زا  سپ 
همین رهظ ، زا  دعب  متـشه ، زور  .میدوب  تکرح  رد  تعاس  هدراهچ  يزور  هنابـش  ینعی  میدوب ؛ تکرح  رد  زور  بش و  .مدش  راپـسهر 

تدوع تقو  رد  .تسا  یقاب  شراثآ  زونه  هک  مدـش  هبون  بت و  هب  التبم  راوگان  فیثک  بآ  زا  هار  رد  .میدیـسر  همظعم  هکم  هب  ناج 
؛ منک رفس  هواجک  یب  هک  مدش  روبجم  زور  هس  ود - زا  دعب  سوسفا  یلو  دشاب ، رت  تحار  دیاش  هکنیا  روصت  هب  هدیرخ ، هواجک  کی 

.تسا رتشیب  شباذع  رتش ، صوصخم  تکرح  نآ  اب  هواجک  اریز 

اب هدش ، یتشک  رظتنم  هدج  رد  يزور  دنچ  .مدمآ  هدـج  هب  لیبموتا  اب  هدرک ، عادو  دوعـس  نبا  اب  هدـنام ، هکم  رد  زور  کی  بش و  ود 
.مدمآ ماش  هب  اجنآ  زا  رصم و  تمس  هب  هرخالاب  هدرک ، تاقالم  دنچ  یلع  کلم 

هرخالاب هراچیب  هک  ار ، یلع  کلم  اب  تاقالم  نینچمه  مناسر و  یم  ضرع  هب  هدح  یلع  هقرو  رد  ار  دوعس  نبا  اب  ریخا  تاقالم 
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.تسا هرونم  هنیدم  صوصخرد  تاحیضوت  نداد  طقف  ترپار ، نیا  زا  دوصقم  اریز  دش ؛ زاجح  زا  ترجه  افعتسا و  هب  روبجم 

یلع تسا و  هدرک  رتریپ  لاـس  هد  اًـلقا  ارم  دیـسر ، يودـف  رب  هک  یبیاـصم  ترفاـسم  نیا  رد  هک  مزرو  یم  تراـسج  ار  هتکن  نـیا  اـما 
میمص زا  هک  تسا  دهاش  دنوادخ  تسا و  ینامسج  ياوق  لالحنا  یناوتان و  فعض و  تسا ، هدش  متمـسق  هک  يرهاظ  یتمعن  هلاجعلا 
هنیدم هار  رد  یتسیاب  ّالإو  داد ، تدوع  ماش  هب  ملاس  ار  هدنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  تیناحور  طقف  هک  میوگ  یم  بلق 

(1) داب ! مادتسم  تکوش  مایا  لاح ، ّلک  یف  هَّللدمحلا  .مدوب  سویأم  تدوع  زا  مدوخ  مشاب و  هدش  كاله  هکم  و 

ادیوه هَّللا  بیبح  يودف -

یم نینچ  دوعـس  نبا  لوق  زا  يو  .دـنک  هئربـت  روبق  بیرخت  ماـهتا  زا  ار  دوعـس  نبا  هدرک  شـالت  زاـب  دوـخ  رگید  شرازگ  رد  ادـیوه 
: دسیون

لهاج ياه  يودب  نیا  تسد  هب  نم  دورو  زا  لبق  هک  ربق  دنچ  بیرخت  يارب  طقف  ملاع  ناناملـسم  هک  تسا  تریح  بابـسا  یلیخ  »... 
دـندرک و ریفکت  نعل و  ارم  اه  همانزور  ربانم و  عماجم و  رد  دـندومن و  يدـنمدرد  ّتیمح و  تریغ و  راـهظا  همه  نیا  هدـش ، مودـهم 

(2) دنتساوخ »....  ماندب  دندناروش و  نم  رب  ار  ملاع 

ص 46. يدوعس ، ناتسبرع  ناریا و  طباور  دانسا  . 1 - 1
ص 54. نامه ، . 2 - 2
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هاش هب  زیزعلادبع  همان 

: تسا رارق  نیا  زا  هاش  هب  باطخ  يو  همان  نتم  .تسا  هدومن  رکشت  وا  زا  ًامسر  ادیوه  هَّللا  بیبح  تیرومأم  نایاپ  رد  زیزعلادبع  کلم 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

دوعس لآ  لصیفلا  نامحرلادبع  نب  زیزعلادبع  زا 

ناتسبرع یهاشداپ  روشک  هاشداپ 

ناریا هاشداپ  يولهپ  هاشاضر  ترضح  یلعا  بانج  هب 

مزیزع ردارب 

هتاکرب هَّللاهمحر و  مکیلع و  مالسلا 

، دوب نامروشک  زا  هدـج  رد  ناریا  یگدـنیامن  رادراک  ادـیوه  ناـخ  هَّللا  بیبح  ياـقآ  باـنج  لاـقتنا  زا  یکاـح  هک  یلاعترـضح  ماـیپ 
طباور هعسوت  تهج  رد  هدربمان  رادراک  بانج  هک  یتیرومأم  زا  ار  نامدوخ  يدونشخ  تسا  مزال  تبـسانم  نیا  هب  میدومن و  تفایرد 

.تسا هدوب  یتبثم  راثآ  ياراد  اه  شالت  نیا  هک  مییامن  زاربا  دنداد  ماجنا  روشک  ود  نیب  هنسح  ياهدنویپ  و 

.میراد وزرآ ]  ] یتخبشوخ هافر و  ناتبیجن  تلم  يارب  تحص و  ماود  يوزرآ  یلاع  ترضح  يارب  هدرمش ، منتغم  ار  تصرف 

.دیدرگ (1) میظنت  همظعم  هکم  خاک  رد  يرمق  يرجه  هس  هاجنپ و  دصیس و  رازه و  لاس  مرحم  هام  مهدزناپ  زورما  مایپ  نیا 

.تسا .ه ق  مرحم 1353  همان 15  لاسرا  خیرات   1 - 1
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يزاسزاب يارب  شالت 

ًاـصوصخ ناهج و  نایعیـش  ناتـسربق ، نیا  ياهانب  رگید  عیقب و  همئا  دـبنگ  مرح و  نتخاس  ناریو  زاـجح و  رب  ناـیباهو  هطلـس  زا  سپ 
.دنا هداد  ماجنا  عیقب  روبق  ریمعت  يزاسزاب و  يارب  یتامادقا  اه و  شالت  ینید  ياملع  عجارم و 

.ش .ه  لاس 1330  زا  هّدج  رد  ناریا  تلود  هدنیامن  ملعا ، رفظم 

هرامش 402، هب  يا  همان  رد   1330 / 9 خیرات 21 / رد  يو  .تسا  هتشاد  اتسار  نیا  رد  ییاه  ششوک  هعیش  ياملع  تیامح  قیوشت و  اب 
: دسیون یم  نینچ  جح  یمئاد  نویسیمک  هب  باطخ 

: دناسر یم  ضرع  هب  اًلیذ  ار  دوخ  تاعلاطم  هجیتن  .متفر  اج  نآ  هب  هرونم  هنیدم  ترایز  يارب  هامرذآ 1330  مشش  هبنش  راهچ  زور 

تسپ ناتسربق  زا  ترابع  تسا و  شارخلد  رایسب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  روبق  ياه  نامتخاس  مامت  یبارخ  زا  دعب  عیقب  تیعضو  - 1
تقفاوم هک  دوش  لصاح  قیفوت  رگا  تسین و  یقاب  سان  هّماع  نید و  ناگرزب  روبق  نیب  يزایتما  قرف و  چیه  هک  تسا  یمومع  دـنلب  و 

نیا اًلقا  هک  دوش  لیـصحت  يدـه  همئا  رهطم  نفدـم  هطوحم  درگ  ینهآ ، ياه  هرجنپ  اب  يراوید  نتخاس  يارب  يدوعـس  تلود  ياـیلوا 
یـضتقم عقاوم  رد  مراودیما  .تسا  هدش  هتـشادرب  مالـسا  رئاعـش  ظفح  رد  یگرزب  مدق  دنامب ، ظوفحم  راوید  راهچ  نیا  نایم  رد  روبق 

يا هطوحم  زا  ترابع  هک  ار ، روظنم  روبق  تظافح  هزادنا  نیا  ات  اًلعف  ناوتب  دیاش  .دوشن  یهاتوک  ذـفنتم ، رثؤم و  ءایلوا  اب  هرکاذـم  رد 
دومن و نیمأت  تسا  عبرم  رتم  تعسو 120  هب 
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.دوش هتخاس  هورم  افص و  نیب  ناب  هیاس  دننام  هطوحم  نیا  لباقم  رد  یناب  هیاس  زین 

یعیـش تعامج  تیاده  یتسرپرـس و  يارب  يدرجورب  هَّللا  تیآ  ترـضح  فرط  زا  هک  یناقلاط  یقتدـمحم  دیـس  ياقآ  ترـضح  - 2
تیعقوم دنا ، هدش  مازعا  دنشاب ، یم  هنیدم  رثؤم  دمآراک و  رصانع  زا  رفن  رازه  شش  یلا  جنپ  زا  ترابع  هک  هلواخن ، هب  موسوم  هنیدم 

دـید و زا  هدافتـسا  اب  زور  دـنچ  نیا  رد  .دنـشاب  یم  هفیظو  ماـجنا  لوغـشم  تیدـج  لاـمک  اـب  هدومن و  زارحا  اـه  نآ  ناـیم  رد  یبوخ 
.دنیامنن غیرد  ناشیا  هرابرد  ار  تدعاسم  همزال  دش  اضاقت  همه  زا  هدومن و  طوبرم  هنیدم  یمسر  تاماقم  اب  ار  ناشیا  اهدیدزاب ،

روط هب  ار  اج  نآ  اه ، نآ  ياسؤر  زا  یعمج  هک  میتفر  هلواـخن  هیکت  هب  ناـشیا  دـیدزاب  هب  رـصم  راـتخم  ریزو  قاـفتا  هب  مه  زور  کـی 
بوخ و تحار و  رایـسب  هنیدم  رد  ناشیا  تیعـضو  اًلعف  .دمآ  لمع  هب  يا  هنامیمـص  ییاریذـپ  ودره  زا  دـندوب و  هتـسارآ  يدـنموربآ 

هَّللا تیآ  ترـضح  فرط  زا  هک  تسا  هدوب  یباـختنا  نیرتـهب  زین  تناـتم  قـالخا و  راـتفر و  ثیح  زا  قحلا  دنـشاب و  یم  هجوت  دروـم 
.تسا هدمآ  لمع  هب  یمظعلا 

ملعا رفظم  یهاشنهاش - راتخم  ریزو 

ملعا رفظم  همان  هب  خساپ 

هرامش همان  یط  جح ، یمئاد  نویسیمک  سییر  هجراخ و  روما  ترازو  ّلک  نواعم  لیبن ، هَّللا  لضف  ياقآ  همان ، نیا  خساپ  رد 
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: دسیون یم  نینچ  ملعا  رفظم  ياقآ  هب  باطخ   67773 هرامش 3134 /  1330 / 11 خروم 20 /

: دراد یم  راعشا   1330 / 9 هخروم 21 / هرامش 402  همان  هب  تشگزاب 

هیاـم هرظنم  نآ  هتبلا  دـیا ، هدوب  نآ  رظاـن  کـیدزن  زا  هک  عیقب ، رد  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  روبق  زیگنا  فسأـت  عـضو  هب  عـجار  - 1
داهـشیپ هک  روط  نامه  زکرم ، رد  تقو  يایلوا  شـشوک  لماک و  تیدـج  اب  تسا  دـیما  دـشاب و  یم  نایعیـش  عیمج  رطاـخ  ترودـک 

.دنیامن جراخ  یلعف  لاح  زا  ار  روبق  نآ  لیصحت و  يدوعس  ناتسبرع  تلود  زا  یتقفاوم  دنا  هدومرف 

، هدومن هنیدـم  هلواخن  تعامج  نیب  مالـسا  نیبم  نید  جـیورت  رد  هدربمان  هک  یتامادـقا  یناقلاط و  یقتدـمحم  دیـس  ياقآ  هرابرد  - 2
تیآ بانج  تمدخ  هب  دیدوب ، هداد  رکذـلا  قوف  همان  رخآ  رد  هک  يرکذـت  ربانب  نایناریا و  راختفا  هیام  عوضوم  نیا  .دوب  هدـش  هراشا 

یناشنهاش ترافـس  نآ  طسوت  یناقلاط  ياقآ  قیوشت  رظن  هطقن  زا  زین  نآ  تشونور  دـیدرگ و  ضورعم  يدرجورب  ياقآ  یمظعلا  هَّللا 
.ددرگ یم  غالبا  ناشیا  هب 

عیقب رد  راهطا  همئا  روبق  هبیط و  هنیدـم  هدـهاشم  يارب  هک  یتامادـقا  همان 402 و  لوصو  هک  دـناسر  یم  یلاع  بانج  عالطا  هب  ًاـنمض 
.تفرگ رارق  جح  یمئاد  نویسیمک  ياضعا  نادنمقالع و  هیلک  نیسحت  دیجمت و  دروم  دیدوب ، هدومرف 

هجراخ روما  ترازو  لک  نواعم 

لیبن هَّللا  لضف 
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ملعا رّفظم  مّود  همان 

: دسیون یم  هجراخ  روما  ترازو  هب  باطخ  هرامش 1782  فارگلت  هب  خساپ  رد  ملعا  رفظم 

دنفسا 1330  27 هدج ،

هرامش 82 هنامرحم ، رتفد 

هجراخ روما  ترازو 

: دراد یم  ضورعم  هرامش 1782  فارگلت  خساپ  رد 

ات هک  مناد  یم  دوخ  ینید  هفیظو  يرادا ، تاروتـسد  فیاظو و  رب  هوالع  هتـشادن و  رود  رظن  زا  هاگ  چـیه  ار  عیقب  عوضوم  بناج  نیا 
تاماقم اب  ار  عوضوم  نیا  هک  مشاب  یبسانم  تصرف  ندروآ  تسد  هب  ددصرد  هتـسویپ  میامن و  مامتا  مادقا و  باب  نیا  رد  ناکما  دح 

رد هک  ار  یتارکاذم  هداهن و  نایم  رد  تسا  هجراخ  ریزو  زاجح و  هنطلـسلا  بیان  لصیفریما  هاشداپ ، دوخ  زا  دعب  اًلعف  هک  روشک  رثؤم 
يروط هب  یلو  .میامن  دیدجت  دوب ، هدنام  هجیتن  یب  هدش و  هل  مظعم  ریما  اب  هنیمز  نیا  رد  هرهاق ، رد  یتشد  ياقآ  بانج  ترافس  نامز 

هل مظعم  مشاب ، یم  هدج  رد  بناج  نیا  هک  يدنا  هاجنپ و  تدم  نیا  رد  تسا ، هدش  ضرع   30 / 7 / 25 هنامرحم 30 - شرازگ  رد  هک 
تـسد هب  یبسانم  دـتمم و  تاـقالم  تصرف  تسا و  هدوب  هاگراکـش  رد  اـی  ضاـیر  رد  هتـسویپو  هدوبن  هدـج  رد  يزور  دـنچ  زا  شیب 

.میوش ثحب  دراو  لئاسم  نیا  رد  ناشیا  اب  اًلعف  تسین  یضتقم  تسا و  ایلاتیا  مزاع  رگید  زور  دنچ  .تسا  هدماین 
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رد هک  یمرزآ  ياقآ  راهظا  رارق  زا  یلو  تسین ، ترافس  نیا  رد  يا  هقباس  هدنورپ و  هنوگ  چیه  یتشد  ياقآ  تارکاذم  هب  عجار  اما  و 
هب کـسمتم  هدادـن و  ناـشن  یقفاوـت  يور  لـصیف  ریما  تسا ، سکعنم  هرهاـق  ياهـشرازگ  رد  تسا و  هتـشاد  روـضح  تارکاذـم  نآ 

هثحابم دراو  ام  ياملع  اب  هنیمز  نیا  رد  یناریا  یملع  تئیه  تسا  نکمم  تسا  هتشاد  راهظا  هدیدرگ و  يا  هدیقع  یبهذم و  تالکشم 
ار ربـق  ياـیحا  ینعی  ار ؛ رما  نیا  ناـکما  مدـع  ًهجیتـن  دـنوش و  باـجم  دوـخ ، اـی  دـنیامن و  دـعاقتم  هیعرـش  ّهلدا  اـب  ار  اـه  نآ  هدـش و 

ياملع هک  ما  هدرک  طابنتـسا  نینچ  ما ، هدروآ  لـمع  هب  تدـم  نیا  رد  هک  یتاـعلاطم  رد  زین  بناـج  نیا  تسا و  هتخاـسن  ناـشنرطاخ 
نتخاس و هنیمز  رد  دور  یمن  روصت  دنـشاب و  یم  طلـسم  همکاح  تئیه  رب  یبهذم  روما  رد  بصعتم و  رایـسب  دوخ  دـیاقع  رد  یباهو 

.دنیامنب تقفاوم  روبق  ندیناشوپ 

راهطا همئا  روبق  لباقم  رد  عیقب ، رد  یناب  هیاس  نتخاس  باب  رد  مراد  رظن  رد  اًلعف  تسا ، هدش  ضرع  شازگ  نآ  رد  هک  يروط  هب  یلو 
هدیقع هب  میامن ، لیصحت  ار  اه  نآ  تقفاوم  هزادنا  نیا  ات  مناوتب  رگا  هدومن ، هرکاذم  هورم  افص و  نایم  ناب  هیاس  دننام  مالسلا ، مهیلع 

زا هدومن ، شرف  گنـس  مه  ار  روبق  هطوحم  یناب ، هیاـس  نینچ  نتخاـس  نمـض  رد  تسا  نکمم  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  یگرزب  مدـق  هدـنب 
.دومن مهاوخ  لصیف  ریما  دوخ  صخش  اب  بسانم  تصرف  نیلوا  رد  ار  هرکاذم  نیا  هدومن و  جراخ  یکاخ  هیلاح  تروص 

روطره لاح  .عیقب  تارکاذم  باب  رد  بناج  نیا  هیرظن  دوب  نیا 
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زا ناشیا  تعجارم  زا  لبق  اـت  مدنمـشهاوخ  اذـل  دـیناسر ، مهاوخ  ضرع  هب  ار  هجیتن  هدومن ، هرکاذـم  رارق  نیا  زا  دـییامرف  یم  روتـسد 
.دییامن غالبا  ار  یلاع  رظن  یلاطیا (1) 

ترافس لّوا  ریبد  شرازگ 

حرش نیا  هب  یشرازگ  یمرزآ ، مظاک  ياقآ  هدج ، رد  ناریا  ترافس  لواریبد   1331 / 1 خیرات 20 / رد  ًاددجم  شرازگ ، نیا  لابند  هب 
: دنک یم  هرباخم  نارهت  هب 

8 هنامرحم : هرامش 

1331 / 1 / 20 خیرات :

هنامرحم

هجراخ روما  ترازو 

زونه هکنیا  دوجو  اـب  مالـسلا  مهیلع  عیقب  همئا  روبق  ریمعت  هب  عـجار   1330 / 12 خروم 27 / هرامـش 82 ، هنامرحم  شرازگ  بیقعت  رد 
يارب راتخمریزو  ياقآ  بانج  درک  یم  باجیا  راک  نایرج  نوچ  دوب ، هدیـسرن  باب  نیا  رد  يدّدجم  روتـسد  روبزم و  شرازگ  خساپ 
هنیدـم هب  اـج  نآ  عضو  حالـصا  رد  يدوعـس  تلود  روما ، ياـیلوا  تامادـقا  تبقارم  روبزم و  هکربـتم  نکاـما  عوـضوم  هب  یگدیـسر 

هنازخ دمحمدیس  ياقآ  .دندومن  زاورپ  اج  نآ  هب  امیپاوه  اب  زورما  دادماب   5 تعاس 30 / دنوش ، فرشم 

.ایلاتیا . 1 - 1
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رد فقوت  زور  هس  زا  سپ  دنتفر و  هنیدـم  هب  ملعا  ياقآ  بانج  قافتا  هب  دـندوب ، هدـمآ  زاجح  هب  لبق  زور  ود  هک  مه  نیقارعلادیـس ) )
.دومن دنهاوخ  تمیزع  هرهاق  هب  ًامیقتسم  اج ، نآ 

، دـندومرف روتـسد  هدـنب  هب  دنتـشادن ، ار  رما  نیا  شازگ  نداد  لاجم  راتخمریزو  ياقآ  باـنج  دـش و  یم  هداتـسرف  تسپ  زورما  نوچ 
تـشگزاب زا  سپ  دوخ  ات  مناـسرب  ضرع  هب  راضحتـسا  دـیزم  يارب  ریز  حرـش  هب  هل  مظعم  روتـسد  قباـطم  لاـمجا  روط  هب  ار  ناـیرج 

.دنهد شرازگ  ار  نایرج  لصفم ،

روبق و ریمعت  هب  عجار  هرکاذم  تفر  یم  راظتنا  نوچ  دیناسر ، ضرع  هب  مه   30 / 12 خروم 27 / هرامش 82  شرازگ  رد  هک  يروط  هب 
خروم هرامـش 52  هنامرحم  شرازگ  رد  هک  يروط  نامه  اذل  دسرن ، ییاج  هب  يدجن  یباهو  ياملع  بصعت  تلع  هب  اه  نآ  ندناشوپ 

هب یتارکاذـم  هتـشاد  رظنرد  یناب  هیاس  نتخاس  نآ و  فیظنت  عیقب و  هطوحم  يارب  يراوید  يانب  هب  عجار  هدـش ، ضورعم   30 / 9 / 17
دوب و دهاوخ  هار  نیا  رد  یگرزب  مدق  لمع ، نیا  هک  دندقتعم  دندومن و  بلج  تمـسق  نیا  هب  ار  روما  يایلوا  تقفاوم  دنروآ و  لمع 

هار نیا  رد  يرت  گرزب  ياـه  مدـق  جـیردت  هب  لاوحا ، عاـضوا و  رییغت  اـب  دـنوش  قـفوم  لاـعتم  دـنوادخ  يراـی  هب  ًادـعب  تسا  نکمم 
.دنرادرب

ناشیا دنزرف  هَّللادبعریما  زاجح و  هنطلسلا  بیان  لصیفریما  اب  هک  یتاقالم  رد  دنتشاد ، یم  راهظا  مه  نیقارعلادیـس  ياقآ  هک  يرارق  هب 
هب هک  دش  هتفگ  مه  ناشیا  هب  دندومن ، یتارکاذم  باب  نیا  رد  دندروآ ، لمع  هب 
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- دروآ نوریب  یلعف  عضو  زا  هتشاد و  نوصم  ار  نآ  هک  دنشکب - يراوید  عیقب  ناتسربق  رود  تسا  هدش  هداد  روتـسد  هنیدم  يرادرهش 
یمرزآ مظاک  ترافس - مکی  ریبد  .دراد  ظوفحم  باتفآ  زا  ار  نیرئاز  هک  دنیامن  اپرب  اج  نآ  رد  مه  یناب  هیاس 

ملعا رفظم  شرازگ 

: دیامن یم  هرباخم  نارهت  هب  حرش  نیا  هب  یشرازگ  هنیدم ، زا  تشگزاب  زا  سپ  ملعا  ياقآ 

9 هنامرحم : هرامش 

نیدرورف 1331  25 هدج ،

هنامرحم

هجراخ روما  ترازو 

هیاس نتخاس  باب  رد  نوچ  دراد ، یم  رـضحتسم  ار  یلاـع  رطاـخ  عیقب ، هب  عجار   31 / 1 خروم 20 / هرامـش 8 ، هنامرحم  شرازگ  وریپ 
نیدرورف متسیب  هبنـشراهچ  زور  دیدرگ ، لصاح  تقفاوم  هرکاذم و  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  روبق  هطوحم  لباقم  ات  عیقب  ِرد  زا  یناب 

نآ هلابند  رد  دـندوب و  هدـیدرگ  عقاو  يدوعـس  تلود  ییاریذـپ  دروم  هدـمآ و  اج  نیا  هب  یچارک  زا  هک  نیقارعلادیـس  ياقآ  قافتا  هب 
هنیدم هب  دندوب ، هدرک  دـییأت  ار  یلبق  تارکاذـم  زین  اه  نآ  هدومن و  تاقالم  زین  روشک  ریزو  هَّللادـبع  ریما  لصیفریما و  اب  تارکاذـم ،

هنیاعم کیدزن  زا  ار  لحم  میتفر و  عیقب  هب  ناشیا  قافتا  هب  غالبا و  هنیدم  ریما  هب  ار  ریما  ودره  رماوا  هتفر و  هرونم 

دانسا تیاور  هب  عیقب  يزاس  زاب  www.Ghaemiyeh.comبیرخت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


103 ص :

رهطم مرح  فارطا  هعسوت  ندرک و  یلاخ  لوغشم  تسا  یتدم  هک  مرح  هعسوت  هریاد  هب  ناب  هیاس  نتخاس  عوضوم  دش  رارق  میدومن و 
.دنهد ماجنا  زین  ار  عیقب  عوضوم  دوخ ، يراج  ياهراک  نمض  هک  ددرگ  عاجرا  دنشاب ، یم  يوبن 

ناب هیاس  نتخاس  اب  اًلعف  هک  دش  دیکأت  هدومن و  هرکاذـم  هناگادـج  نارگید ، فیرـش و  مرح  هعـسوت  نیـسدنهم  نایّدـصتم و  اب  ًانمض 
.دنیامن مادقا  زین  هطوحم  نآ  بیترت  فیظنت و  رد  رودقملا  یتح  يا  هتسیاش 

مولعم وا  دیعاوم  تاراهظا و  تقیقح  لمع ، رد  ات  تسا  هداد  تدعاسم  هدـعو  تسا ، يدـعاسم  ًاتبـسن  صخـش  هک  هنیدـم  ریما  ًارهاظ 
لوغـشم میقم و  هکم  رد  لاـس  نیدـنچ  هک  ار  یناریا  سدـنهم  ماـن  اـضر  یجاـح  راـک ، هب  عورـش  درجم  هـب  مراد  رظن  رد  زین  دوـش و 

نمـض هک  مراد  مازعا  هنیدـم  هب  عیقب  راک  رد  تراظن  يارب  دراد ، ییانـشآ  هقباس  هنیدـم  لاجر  بلغا  اب  تسا و  ینامتخاس  ياـهراک 
حالصا نیمز و  شرف  گنس  نآ و  راوید  ریمعت  لیبق  زا  روبق ، هطوحم  هب  نداد  تروص  رس و  يارب  ار  هدافتسا  رثکا  ناب ، هیاس  نتخاس 

نهآ زا  يا  هدرن  راهطا ، همئا  روبق  هطوحم  ناب و  هیاس  نیب  زین  دوش و  جراخ  ینونک  كانفسا  تروص  زا  القا  هک  دیامنب  روبق  تّمرم  و 
هدش بانتجا  دنشاب  یم  هطوحم  رد  لوخد  عنام  هک  نیظفحتسم  اب  ندش  فرط  زا  هک  دننک  ترایز  هدرن  نآ  تشپ  زا  راوز  هک  دشکب 

.دشاب

عوضوم هب  عجار  تارضح  هک  يدیدش  بّصعت  اب  لاحرهرد 
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یـسدنهم هریاد  رد  تسا و  نایعیـش  زا  هک  نارمع  نسحم  دیـس  هب  اًلعف  تسا ، منتغم  دشاب  رودقم  یحالـصا  ره  دنهد ، یم  ناشن  روبق 
هب ًاّددـجم  رثأـت ، لـّلعت و  تروـص  رد  هک  دـهد  شرازگ  ار  راـک  ناـیرج  ما ، هداد  روتـسد  تسا ، راـک  لوغـشم  فیرـش  مرح  هعـسوت 

.میامن هعجارم  هَّللادبعریما 

هجراخ ریزو  یمظاک  ياقآ  خساپ 

: دسیون یم  نینچ  هدج  رد  ناریا  یهاشنهاش  ترافس  هب  باطخ  هرامش 498  هب   31 / 2 خروم 1 / يا  همان  رد  یمظاک  ياقآ 

عوضوم ، 1330 / 9 هخروم 17 / هرامش 82  همان  30 و  / 9 هخّروم 2 / 30 و 52  / 7 خّروم 25 / هرامـش 30  ياه  شرازگ  هب  تشگزاب 
: دراد یم  راعشا  راهطا ، همئا  روبق  لباقم  عیقب  رد  ناب  هیاس  نتخاس 

لمع هب  يدوعـس  ناتـسبرع  روشک  هطوبرم  تاماقم  اب  راد  هدرن  راوید  نتـشاذگ  ناـب و  هیاـس  نتخاـس  يارب  هک  یتامدـقم  تارکاذـم 
رثؤم و يدـج و  مادـقا  اب  هک  دور  یم  راـظتنا  .دـیامن  یمن  نیمأـت  دـشاب ، هرونم  روبق  یـساسا  ناـمتخاس  هک  ار  یلـصا  روظنم  هدـمآ ،
ار دوخ  تامادقا  هجیتن  مهارف و  ار  هرونم  روبق  لماک  یـساسا و  نامتخاس  عوضوم  دشاب ، هتـشاد  تیحالـص  هک  یماقم  ره  اب  هرکاذم 

.دییامرف مالعا  ًاعیرس 

یمظاک هجراخ - ریزو 
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جح یمئاد  نویسیمک  هب  همان  لاسرا 

: دسیون یم  هجراخ  ترازو  رد  جح  یمئاد  نویسیمک  هرادا  هب  باطخ  هرامش 88 ، هب  يا  همان  رد   31 / 1 خیرات 26 / رد  ملعا  رفظم 

دراد یم  راعـشا  عیقب  رد  راهطا  همئا  روبق  زیگنا  فسأـت  عضو  هب  عجار   1330 / 11 خروم 20 /  67773 هرامـش 3134 / همان  هب  فطع 
: هک

ریزو هَّللادبعریما  شدنزرف  زاجح و  هنطلسلا  بیان  هجراخ و  روما  ریزو  لصیف  ریما  ترـضحالاو  اب  یلبق  تارکاذم  تاقالم و  هجیتنرد 
متـسیب هبنـشراهچ  زور  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  روبق  هطوحم  لباقم  ات  عیقب  ِرد  زا  یناـب  هیاـس  نتخاـس  اـب  ناـشیا  تقفاوم  روشک و 

اب هتفر و  هرونم  هنیدم  هب  دوب ، هدمآ  اج  نیا  هب  یچارک  زا  هک  نیقارعلادیـس )  ) هنازخ دـمحم  دیـس  ياقآ  قافتا  هب  يراج  هام  نیدرورف 
هعـسوت هرادا  هب  ار  ناب  هیاس  عوضوم  دـش  رارق  .میدومن  هنیاعم  کیدزن  زا  ار  لحم  هتفر و  عیقب  هب  ًاـقفتم  هدومن ، تاـقالم  هنیدـم  ریما 

سییر نیـسدنهم و  نایدـصتم و  اب  دـنهد و  ماجنا  ار  عیقب  عوضوم  دوخ ، يراج  ياهراک  نمـض  هک  دـنیامن  عاجرا  يوبن  رهطم  مرح 
، نییآرهم اضر  جاح  ياقآ  راـک ، هب  عورـش  درجم  هب  مراد  رظنرد  دـمآ و  لـمع  هب  مزـال  هرکاذـم  هناگادـج  زین  نارگید  يرادرهش و 

انب ییاه  نامتخاس  هدـج ، فئاـط و  هکم و  رد  دـشاب و  یم  روشک  ریزو  هَّللادـبعریما  ترـضحالاو  هجوت  دروم  هک  ار  یناریا  سدـنهم 
رس و يارب  ار  هدافتسا  رثکا  ناب ، هیاس  نتخاس  نمض  هک  مراد  مازعا  هنیدم  هب  عیقب  راک  رد  تراظن  يارب  تسا  هدومن 
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اًلقا هک  دیامنب  روبق  تمرم  حالصا و  ناکما  تروص  رد  نیمز و  شرف  گنـس  راوید و  ریمعت  لیبق  زا  روبزم ، هطوحم  هب  نداد  تروص 
نیا تشپ  زا  راوز  هک  دنـشکب  نهآ  زا  يا  هدرن  راهطا ، همئا  روبق  هطوحم  ناـب و  هیاـس  نیب  دوش و  جراـخ  یلعف  كانفـسا  تروص  زا 

دـمآ و تفر و  هیارک  يارب  گنیلرتسا  هریل  تسیود  غلبم  تسا  دنمـشهاوخ  .دـننکن  ادـیپ  سامت  نیظفحتـسم  اب  دـننک و  ترایز  هدرن 
.دش دهاوخ  لاسرا  ًادعب  نآ  هنیزه  تروص  هتبلا  .دنراذگب  ترافس  نیا  رایتخا  رد  روبزم  سدنهم  ياه  جرخ  یضعب 

ملعا رفظم  یهاشنهاش - راتخم  ریزو 

: دسیون یم  نینچ  یهاشنهاش  صوصخم  رتفد  هب  باطخ  يا  همان  یط   1331 / 2 خیرات 3 / رد  نینچمه  ملعا  رفظم 

نیا اج ، نآ  ياهراوید  تمرم  عیقب و  ناماما  ياـهربق  لـباقم  یناـبیاس  نتخاـس  اـب  هَّللادـبعریما  شرـسپ  لـصیفریما و  تقفاوم  زا  سپ 
هب ار  طوبرم  ياه  شرازگ  تسا ، یفاک  ردق  نیمه  منک  یم  روصت  ما ، هدرک  رکشت  یـضتقم  روط  هب  یهاشنهاش  تلود  مان  هب  بناج 

.ما (1) هدرک  میدقت  هجراخ  روما  ترازو 

ملعا

.تسا  1331 / 2 نآ 3 / لاسرا  خیرات  دنس 13 و  هرامش  . 1 - 1
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مّود همان 

هب هک  يا  همان  رد  ًاددـجم   1331 / 3 خروم 12 / هرامـش 257  رد  يریگیپ و  هجراخ  روما  ترازو  قیرط  زا  ار  عوضوم  ًاددـجم  ناشیا 
: دسیون یم  نینچ  هتشون  جح  یمئاد  نویسیمک 

لـصیف هَّللادبعریما  ترـضحالاو  زا  تسا  يدنچ  هک  دراد  یم  راعـشا   1330 / 11 خروم 20 /  67773 هرامـش 3134 - همان  هب  فطع 
هدیدرگ شرافس  نآ  رد  هک  هدش  هتفرگ  هرونم  هنیدم  ریما  ناونع  هب  يا  همان  يرادهب ) روشک و  ریزو  زاجح و  تنطلـس  تباین  لیفک  )

رنه و زا  عیقب  راوید  ناب و  هیاس  نتخاس  رد  ات  دوش  یهارمه  کـمک و  هنوگره  یناریا ، سدـنهم  نییآرهم ، اـضر  جاـح  ياـقآ  اـب  هک 
يارب  1331 / 1 خّروم 26 / هرامـش 88  همان  رد  گـنیلرتسا  هریل  تسیود  لداـعم  هک  يراـبتعا  زونه  یلو  .ددرگ  هدافتـسا  وا  تراـهم 

هجو لاسرا  رد  میراودـیما  .میـشاب  یم  روبزم  هجو  ندیـسر  راظتنا  رد  هدیـسرن و  دوب ، هدـش  هتـساوخ  تمـسق  نیا  هب  طوبرم  جراخم 
كرابم هعقب  راوید  ناب و  هیاس  نتخاس  يارب  مزال  تامادقا  دوش و  هدافتـسا  هدمآ ، شیپ  هک  یتصرف  نیا  زا  ات  ددرگ  عیرـست  روکذـم 

.دیآ لمع  هب  يدنموربآ  روط  هب 

ملعا رفظم  یهاشنهاش - راتخم  ریزو 

تسین یفاک  نابیاس  داجیا 

: دسیون یم  هدج  رد  ناریا  ترافس  هب  باطخ  يرگید  همان  رد  تقو ، هجراخ  روما  ریزو  یمظاک  ياقآ 
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، عیقب رد  ناب  هیاس  داجیا  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  روبق  ریمعت  هب  عجار   1331 / 1 هخروم 25 / هرامش 9  هنامرحم  همان  هب  تشگزاب 
، تسا هدـمآ  لمع  هب  ملعا  رفظم  ياقآ  بانج  یهاشنهاش و  ترافـس  نآ  فرط  زا  هنیمز ، نیا  رد  هک  یتامحز  زا  ینادردـق  راهظا  اـب 

: دراگن یم 

يرثؤم تامادقا  دنراد  اضاقت  هراومه  هدوب و  نایناریا  مومع  صوصخم  هقالع  دروم  عیقب  روبق  ریمعت  دنراد ، راضحتـسا  هک  يروط  هب 
هیاس داجیا  هب  طقف  نونکا  مادقا ، تیلاعف و  شـشوک و  همه  نیا  زا  سپ  رگا  هک  دـنیامرف  یم  قیدـصت  هتبلا  یلو  دوشب ، هنیمز  نیا  رد 

تاعجارم ًاعطق  هدـشن و  نیمأت  ماظع  ياملع  نایاقآ  رظن  دوش ، تعاـنق  دـش  دـهاوخ  هتخاـس  وحن  هچ  هب  تسین  مولعم  مه  نآ  هک  ناـب 
.تشاد دهاوخ  همادا  هجراخ  روما  ترازو  هب  روبزم  لفاحم 

هب دراد و  راضحتسا  يدوعس  یبرع  تلود  روما  يایلوا  یساسا  ياه  تفلاخم  راک و  تالاکـشا  زا  هجراخ  روما  ترازو  تسا  یهیدب 
یلو .تسا  هدش  لصاح  یهاشنهاش  ترافس  نآ  ياه  ششوک  رثا  رد  زین ، ناب  هیاس  نتخاس  رد  تیقفوم  نیمه  هک  تسا  هاگآ  یبوخ 
همئا روبق  ریمعت  اب  يدوعس  یبرع  تلود  هطوبرم  تاماقم  دوش  یعس  بیقعت و  قباس  تامادقا  تسا  رتهب  هجراخ ، روما  ترازو  رظن  هب 

.دنیامن تقفاوم  عیقب  رد  يدنموربآ  نامتخاس  داجیا  مالسلا و  مهیلع  راهطا 

ِناب هیاس  ِنامتخاس  عورش  زا  لبق  تسا  مزال  تروص  ره  رد 
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.دنیامن لاسرا  هجراخ  ترازو  هب  ار  روکذم  ناب  هیاس  هشقن  ناکمالا  یتح  نآ و  هب  عجار  يرتشیب  تاعالطا  ثحب ، دروم 

ترافـس هتـشادن و  یتمـس  هجو  چیه  هب  نیقارعلادیـس  ياقآ  هک  دیامن  یم  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  یهاشنهاش  ترافـس  نآ  هجوت  ًانمض 
.دیامن يریگولج  ًادج  رما  نیا  رد  ناشیا  تلاخد  زا  دیاب  یهاشنهاش 

یمظاک هجراخ - روما  ریزو 

لصیف هَّللادبع  ریما  اب  ملعا  رفظم  تاقالم 

يریگیپ ار  عیقب  عوضوم  لصیف  هَّللادـبعریما  ياقآ  زاجح  تنطلـس  تباین  لـیفک  اـب  دوخ   1331 / 2 رادـید 17 / رد  ناریا  راـتخم  ریزو 
: دنک یم  هرباخم  نارهت  رد  هجراخ  روما  ترازو  هب  حرش  نیا  هب  یشرازگ  هدومن ،

یسایس لوا  هرادا  هجراخ - روما  ترازو 

اب یلبق  تقو  نییعت  هب  انب  يراج ، هام  هبنشراهچ 17  رصع  هک  دراد  یم  راعشا   1331 / 2 خروم 16 / هرامش 17  هنامرحم  شرازگ  وریپ 
عوضوم تاقالم  نیا  رد  .داد  تسد  یتاقالم  يرادـهب  روشک و  ریزو  زاجح و  تنطلـس  تباین  لیفک  لصیف  هَّللادـبعریما  ترـضحالاو 

ون زا  عیقب  نابیاس  راوید و  نامتخاس  رد  ییامنهار  تراظن و  يارب  ترافـس  فرط  زا  یناریا  سدـنهم  نیئآرهم  اضر  جاح  ياقآ  مازعا 
دییأت دروم  حرطم و 
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سدنهم اضر  جاح  ياقآ  راک  لیهست  لیاسو  ات  دنسیونب  هرونم  هنیدم  یلحم  روما  يایلوا  هب  یـشرافس  دش  رارق  دیدرگ و  عقاو  ناشیا 
.دننک مهارف  ار 

ییاـضاقت نینچ  تسا  دـیعب  هک  مدومن  یم  ینیب  شیپ  بناـج  نیا  هک  نیا  دوـجو  اـب  ناـمتخاس ، نیا  هب  ناریا  تلم  کـمک  هب  عـجار 
نب زیزعلادبع  کلم  ترـضح  یلعا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ترـضح  رهطم  مرح  تمرم  ریمعت و  هقباس  دوش و  هتفریذپ 
عم درک ، یم  تیوقت  ار  ینیب  شیپ  نظ و  نیا  دنک ، لوبق  ار  ناهج  ناناملـسم  ریاس  اه و  يرـصم  کمک  هناعا و  دشن  رـضاح  دوعـسلا 
دوش یم  نایناریا  يزارفارس  ترسم و  هیام  ردقچ  هک  متشاد  نایب  مدومن و  حیرـشت  هراب  نیا  رد  ار  نانهیم  مه  كاپ  تاساسحا  کلذ 

.دننک کمک  ریخ  لمع  نیا  رد  دنناوتب  هک 

نارازگتمدخ اج  نیا  رد  همه  ام  درادـن و  ار  کمک  شزرا  تسا و  کچوک  راک  نیا  دـندومرف : خـساپ  رد  هَّللادـبعریما  ترـضحالاو 
ياه کمک  زا  میناوتب  يرت  گرزب  ياه  هشقن  اهراک و  رد  میراودیما  درادن و  یقرف  مه  اب  امـش  لوپ  ام و  لوپ  میتسه و  مالـسا  ملاع 

.دنتساوخ ترذعم  ام  داهنشیپ  لوبق  زا  يا  هتسارآ  هنابدؤم و  نحل  اب  بیترت  نیدب  میوش و  رادروخرب  ناریا  تلم  غیرد  یب 

قیوشت بیغرت و  ترافس و  نیا  ياه  ششوک  زا  ریدقت  رب  ینبم  هک   31 / 2 خروم 16 /  5376 هرامش 432 / همان  تاقالم ، نیا  زا  سپ 
دوب هراب  نیا  رد  يرتشیب  ياه  تیقفوم  زارحا  رد 
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ریدـقت هجوت و  زاربا  نیا  زا  ترافـس ، نیا  نادـنمراک  هیلک  دوخ و  فرط  زا  ناـیاپ  یب  ناـنتما  رکـشت و  راـهظا  اـب  بناـج  نیا  دیـسر ،
داد دهاوخ  همادا  هار  نیا  رد  ار  دوخ  موادم  ياه  ششوک  بسانم ، عقاوم  تصرف و  زا  هدافتسا  اب  ترافـس  نیا  هک  دراد  یم  ضورعم 

.دوش هتفرگ  يرتشیب  رتهب و  هجیتن  ناکمالا  یتح  ات 

رد رودقملا  یتح  دجن ، ياملع  اه و  یباهو  زیمآ  بصعت  تاساسحا  کیرحت  زا  زارتحا  يارب  تسا  رتهب  ترافـس  نیا  هدـیقع  هب  یلو 
.ددرگ سکعنم  اهویدار  تاعوبطم و  رد  نآ  يوگ  تفگ و  رتمک  دوش و  تبحص  رتمک  عوضوم  نیا  فارطا 

ترافـس نیا  فرط  زا  یناریا  سدـنهم  اضر  جاح  ياقآ  نوچ  دوش ، هتخاس  تسا  رظنرد  هک  ناب  هیاـس  راوید و  هشقن  لاـسرا  هب  عجار 
، تشاد دهاوخن  یلاکـشا  روکذم  نامتخاس  هشقن  لاسرا  ندروآ و  تسد  هب  ور  نیا  زا  درک ، دهاوخ  تکرـش  روکذـم  هشقن  هیهت  رد 
هک نیا  يارب  تسا و  هتـساوخ  جح  نویـسیمک  زا  روظنم  نیا  يارب  هک  تسا  يا  هریل  تسیود  رابتعا  ندیـسر  رظتنم  ترافـس  نیا  اًلعف 

لاسرا رد  دـشاب ، رـسیم  هک  يرگید  لحم  ره  زا  ای  جـح  یمئاد  نویـسیمک  يدوجوم  لـحم  زا  هک  تسا  رتهب  دورن ، تسد  زا  تصرف 
يارب ار  سدـنهم  ياقآ  ناوتب  هَّللادـبعریما  ترـضحالاو  فرط  زا  هیـصوت  مکح و  رودـص  ضحم  هب  هکلب  ات  دوش  عیرـست  روبزم  هجو 

.دومن (1) مازعا  هرونم  هنیدم  هب  قوف  روظنم 

.تسا  1331 / 2 نآ 23 / لاسرا  خیرات  هنامرحم و  دنس 21 - هرامش  . 1 - 1
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يزاسزاب ربخ  ساکعنا 

دندرک و نآ  جرد  هب  مادقا  قارع  تاعوبطم  یخرب  هدـیدرگ ، نایعیـش  عجارم و  املع ، یلاحـشوخ  بجوم  عیقب ، يزاسزاب  ربخ  راشتنا 
.درک رشتنم  هنیمز  نیا  رد  يربخ  زین  ناریا  ویدار 

ماما دجسم   ) نارهت عماج  دجسم  رد  اه  لاس  هک  ینوتس  لهچ  هَّللادبع  ازریم  هَّللا  تیآ  موحرم  هدازاقآ  دیعس ، نسح  هَّللا  تیآ  موحرم 
لاس بجر  رد 23  دوب ، لیـصحت  هب  لوغـشم  فجن  رد  هک  دوب  لاس  هس  ًادودح  خیرات ، نآ  رد  درک و  یم  تعامج  زامن  هماقا  یلعف )

: تسا هتشون  ملعا  رفظم  هب  باطخ  حرش  نیا  هب  يا  همان  هطبار  نیا  رد  .ق  .ه   1371

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

هب یلاع  بانج  فّرـشت  زا  دوب  یکاح  هک  دـیدرگ  ترایز  یناـقلاط  ياـقآ  مالـسالاهجح  باـنج  زا  يا  هموقرم  دـناسر  یم  ضرع  هب 
یملع هعماج  رد  يرورس  ترـسم و  ربخ ، نیا  ًاتقیقح  عیقب و  همئا  تهج  راوید  ناب و  هیاس  نامتخاس  يارب  رارق  رودص  هرونم و  هنیدم 

ترافـس ناونع  هب  یلاع  ترـضح  هک  عقوم  نیا  رد  تسا  یتخبـشوخ  ياـج  ردـقچ  دوب و  هقباـس  مک  هک  دومن  داـجیا  فجن  ینید  و 
هـشیمه هک  ناریا  تلم  ًاصوصخم  عیـشت  هعماج  يارب  ریدقت  لباق  تیقفوم  نیا  هداد و  ماجنا  ار  نایاش  تمدخ  نیا  دیا ، هدرب  فیرـشت 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  يالو  رادمچرپ 
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نیا رد  هک  یناسک  ًاصوصخ و  یلاع ، بانج  صخـش  يارب  هک  تسا  یتداعـس  نیرت  گرزب  نیا  یتسار  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  هدوب 
دوجوم یلاع  بانج  تاذ  نومک  رد  هک  یلماک  داقتعا  نامه  يزور  هَّللاءاش  نا  هدمآ و  شیپ  ًامومع ، دنا  هدومن  ششوک  یعـس و  هار 

، هتـشگ راد  هحیرج  تسا  ییاه  لاس  هک  هعیـش  بولق  دیآ و  تسد  هب  هدافتـسا  رثکادـح  تصرف  نیا  زا  هک  هدومرف  غیلب  یعـس  تسا ،
روخ رد  هک  یتعفر  تمظع و  جوا  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تاهجوت  هیاس  رد  ناریا  تلم  ًاصوصخم ، عیـشت  هعماج  دریذپ و  مایتلا 

.دیآ لیان  تسا 

اب دنا  هتخاس  راومه  دوخ  رب  یتامحز  هدومن و  يرثؤم  تامادـقا  راک  نیا  رد  هک  نیقارعلادیـس  جاح  ياقآ  لیلج  هماّلع  بانج  روضح 
هاـگرد زا  ار  باـنج  نآ  تداعـس  تزع و  ماود  همتاـخ  رد  راتـساوخ ، ار  هل  مـظعم  لـماک  تیقفوـم  کـیربت ، تدارا  مالـس و  ضرع 

.هقئاف تامارتحا  میدقت  اب  .تلأسم  یلاعت  يراب  ترضح 

تافارگلت و هک  هدـمآ  لمع  هب  یتارکاذـم  فجن  ياملع  زا  ناگرزب  دـیلقت و  عجارم  اـب  یناـقلاط ، ياـقآ  باـنج  هراـشا  هب  اـنب  ًاـنمض 
یم ناریا  تلود  روما  يایلوا  زا  هک  یتارکـشت  رب  ًافاضم  دوشب ، لمع  نیا  صوصخ  رد  يدوعـس  تلود  زا  رّکـشت  ناونع  هب  یبیتاـکم 

يداعا هدومن ، قیبطت  ار  اه  نآ  صاخشا  يدوعـس  تلود  تسا  نکمم  نوچ  دوش و  ذاختا  یبیترت  روش ، زا  سپ  هک  دش  رارق  ددرگ و 
نارهت هب  .دوشب  همزال  تامارتحا  تیاعر  هک  دنیامرف  تبقارم  دییامرف  ررقم  تسا  یعدتسم  اذل  دنیامن ، یقلت 
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دعب هب  یمومع  تارهاظت  یلو  دنـسیونب ، ییاه  هماـن  اـی  تاـفارگلت  دـنیامنب و  یتامادـقا  دور  یم  روصت  هدـش و  هتـشون  یبیتاـکم  مه 
مکئاقب هَّللا  مادا  .تسا  هدیدرگ  لوکوم 

.ه بجر 1371  فجن 23 

دیعس نسح 
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هللا همحر  میکح  یمظعلا  هَّللا  هیآ  موحرم  همان 

همان .ه ق ، نابعش 1371  لوا  خیرات  رد  زین  فجن  هیملع  هزوح  گرزب  عجارم  زا  میکح ، نسحم  دیس  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم 
هک تسا  دیعس  نسح  هَّللا  تیآ  طخ  هب  همان  نتم  .دننک  یم  يدنسرخ  راهظا  عیقب  يزاسزاب  ربخ  زا  هدومرف و  موقرم  هنیمز  نیا  رد  يا 

همجرت یسراف  هب  ار  همان  دیعس  نسح  ياقآ  هکنآ  ای  دنا و  هدرک  اضما  رهم و  ار  نآ  میکح  ياقآ  موحرم  هتـشون و  ار  نآ  يو  ًالامتحا 
.تسا هتشون  ار  نآ  دوخ  طخ  اب  و 

: تسا حرش  نیا  هب  همان  نتم 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

بانج زا  يا  هموقرم  .دـشاب  یم  لاح  لماش  یناـبر  تاـقیفوت  تسا و  تمالـس  فیرـش  جازم  هَّللاءاـش  نا  دـناسر  یم  یلاـع  ضرع  هب 
هّنملاو هَّللادـمحب  هک  هدـش  لصاو  هّزع - ماد  یناقلاط - یقتدـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  مالـسالا  ذالم  مالعالا ، ءاملعلا  هدـمع  باطتـسم 

هب عورـش  هتفرگ و  رارق  تلود  بیوصت  دروـم  طـئاح ، ریمعت  هّلظم و  ءاـنب  تروـص  هب  مالـسلا  مهیلع  عـیقب  همئا  روـبق  ریمعت  عوـضوم 
.دنا هدومن  تایلمع 

يداش راهظا  عیشت  هعماج  هک  تسا  راوازس  تهج  همه  زا  ًاتقیقح  هدومن و  رورس  تجهب و  داجیا  هعیـش  بولق  رد  ربخ  نیا  تیاهن  یب 
تدم نیا  لوط  رد  هک  یناسک  هب  دنوادخ  .تسا  هدومن  یتمدخ  نینچ  هب  قفوم  ار  اه  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  دیامن 
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هداد و ماـجنا  یتامدـخ  هار  نیا  رد  هک  یلاعراکرـس  دـیامرف و  تیاـنع  لـیزج  رجا  دـنا  هتـشادرب  مدـق  راـک  نیا  ماـجنا  يارب  لـیوط ،
دیامرف تیانع  رمع  لوط  دریگ ، دوخ  هب  یلمع  تروص  عوضوم  نیا  یلاع  بانج  يّدـصت  عقوم  رد  هک  هدرک ، ادـیپ  قیفوت  هَّللادـمحب 

.دییامن لصاح  ار  نیراد  تداعس  دییامرفب و  نینیدتم  عرش و  هب  ینایاش  تامدخ  هشیمه  هک 

لاعتم دنوادخ  تساوخ  هب  ات  دریگ  رارق  تقد  دروم  اًلماک  دیاب  تسا و  نیملـسم  هکلب  هعیـش ، هعماج  هقالع  دروم  رما  نیا  نوچ  ًانمض 
يرکـشت راهظا  رب  هوالع  هک  دندومن  تساوخرد  نینمؤم  املع و  زا  یعمج  اذل  دیآرد ، تسا  نیموصعم  ماقم  روخ  رد  هک  یتروص  هب 

بلج اـت  ددرگ  هرباـخم  يدوعـس  تلود  ناوـنع  هب  یبیتاـکم  تاـفارگلت و  دوـش ، یم  ناریا  هیّلع  تلود  روـما  ياـیلوا  تلود و  زا  هک 
نوچ تسا ، دوز  اًلعف  هک  دندوب  دقتعم  مه  یـضعب  .دومن  هدافتـسا  اه  نآ  تدعاسم  زا  ناوتب  هدنیآ  رد  هدیدرگ و  زین  اه  نآ  فطاوع 
دوش راسفتـسا  یلاع  بانج  زا  هک  دش  نیا  رب  انب  اذل  دنروآ ، لمع  هب  رکـشت  ناونع  هب  یمادـقا  لمع  همتاخ  رد  یتسیاب  عجارم  املع و 

، دراد تقباطم  رکف  زرط  یّلحم و  تایعـضو  اب  هک  دـیناد  یم  یـضتقم  هک  یمادـقا  هنوگره  اب  ار  ناـمتخاس  زرط  لـصفم و  حرـش  هک 
لاـعتم و دـنوادخ  تساوخ  هب  هکلب  دوش ، لـمع  تسا  روـسیم  هچ  نآ  اـت  هدوـمرف  مـالعا  ار  یلعف  ناـمتخاس  همتاـخ  هتـشاد و  موـقرم 

همتاخ یبولطم  تروص  هب  بانج  نآ  ربدـت  تیارد و  نسح  اب  هدـش و  یمومع  ینارگن  نیا  عفر  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  تاـهجوت 
تاقیفوت .دنک  ادیپ 
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.مراد تلأسم  راگدرورپ  زا  ار  یلاع  بانج 

تکرـش راک  نیا  رد  هک  یناسک  تلود و  زا  تیناحور  هعماـج  بناـج و  نیا  فرط  زا  تسا  حالـص  هک  يرکـشت  زاربا  هنوگره  اًـلعف 
.تسا ییوگاعد  بجوم  دییامرف ، لومعم  دنا  هتشاد 

میکحلا ییابطابطلا  نسحم 

.ه ق نابعش 1371  هّرغ  هبنش ،

میکح هَّللاهیآ  همان  نتم 
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هرس سدق  میکح  هَّللا  تیآ  هب  ملعا  رّفظم  خساپ 

یم نینچ  میکح  نسحم  دیـس  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موـحرم  هماـن  هـب  خـساپ  رد  مظعملا 1371  نابعـش  خـیرات 16  رد  ملعا  رفظم  ياـقآ 
: دسیون

: دناسر یم  یلاع  ضرع  هب 

رهطم روبق  ولج  نابیاس  نتخاس  يارب  تامادقا  زا  ینادردـق  رب  ریاد  هک  یلاع  بانج  نابعش 1371  مکی )  ) هّرغ  31 / 1 خروم 29 / همان 
تیاـهن هک  مناد  یم  دوخ  ینید  هفیظو  بناـج  نیا  دـیدرگ ، رکـشت  ناـنتما و  تیاـهن  بجوـم  دوـب ، مالـسلا  مهیلع  عـیقب  راـهطا  همئا 

تروص هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  روبق  عضو  اهدعب  لاعتم  دـنوادخ  يرای  هب  ات  میامن  لوذـبم  هراب  نیا  رد  ار  تیدـج  شـشوک و 
.نالکتلا هیلع  قیفوتلا و  هَّللا  نم  .دیآرد و  شخب  تیاضر 

تسین و حالـص  ًادـبا  دـنیامرفب ، ینادردـق  يدوعـس  یبرع  تلود  زا  ًاـبتک  اـی  ًاـفارگلت  دـنهاوخ  یم  نینمؤـم  اـملع و  زا  یعمج  هکنیا 
یم رثاـالب  ار  قباـس  تامادـقا  درب و  یم  نیب  زا  یّلکب  ار  عوضوم  اریز  دـنیامرفن ؛ يراـک  نینچ  هک  دـییامرفب  اـه  نآ  هب  مدنمـشهاوخ 

.دنتسه فلاخم  روبق  دییشت (1)  اب  اه  یباهو  هچ ، دراذگ ،

اهزور نیمه  دومن و  مهاوخ  رکشت  یضتقم  روط  هب  بسانم  عقوم  رد  يدوعس  یبرع  تلود  روما  يایلوا  زا  بناج  نیا 

.روبق رب  انب  نتخاس  . 1 - 1
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.دوش اپرب  دنموربآ  یلیخ  روط  هب  ناب  هیاس  ات  دیامن  تراظن  هک  متسرف  یم  هنیدم  هب  ار  یناریا  سدنهم  رفن  کی 

بناج نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رهطم  مرح  رد  نینمؤم  مالعا و  ياملع  تارـضح  یلاع و  بانج  هیعدا  مراودیما 
.دیامن بیصن  هیریخ  روما  رد  تیقفوم  نیرتهب 

هتاکرب هَّللاهمحر و  مکیلع و  مالسلاو 

ملعا رفظم 

موحرم يارب  دوب ، هداتسرف  هللا  همحر  میکح  نسحم  دیس  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  يارب  هچ  نآ  هباشم  زین  یخـساپ  ملعا  رفظم 
.تسا هتشاد  لاسرا  دیعس  نسح  دیس  هَّللا  تیآ 

یناتسرهش نیدلاهبه  دیس  هَّللا  تیآ  موحرم  همان 

هتـشون و ملعا  رفظم  هب  باطخ  يا  همان  دادـغب  زا  .ق  .ه  نابعش 1371  خیرات 30  رد  زین  یناتـسرهش  نیدلاهبه  دیـس  هَّللا  تیآ  موحرم 
: دنا هدومن  موقرم  نینچ 

راتساوخ و هنامیمص  راوگرزب ، تسود  نآ  يارب  ار  يدنمتداعس  یتمالس و  ماود  يدنسروخ و  تّزع و  دیزم  يدزیا  هاگرد  زا  هتسویپ 
دای ریخ و  رکذ  هب  ًاـبلاغ  ادیهـش ، هب  یفک  هَّللادهـش و  راذـتعا  رد  راسمرـش و  يرازگـساپس  يراـگن و  هضیرع  رد  ریـصقت  اـی  روصق  زا 

هکنیا اب  هفیظو  نیا  دانسا  زا  ًاصوصخم  ّملأتم ، قارف  لوط  زا  منرتم و  بانج  نآ  شوخ 

دانسا تیاور  هب  عیقب  يزاس  زاب  www.Ghaemiyeh.comبیرخت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


120 ص :

شرت ضرم  اب  میالم  زاجح  هدـج و  بآ  نوچ  یلو   (1) نایناریا ...  صوصخ  نایمالـسا و  مومع  تسا و  عفنلاهریثک  هفیرـش و  یلیخ 
نارهت هب  هدنب  هکنیا  ای  دیوش و  امرف  فیرـشت  دادغب  هب  یلاع  ترـضح  ای  رتدوز  تعاس  کی  مرظتنم  ما و  هدنام  نارگن  تسین ، هدـعم 

نیمه هدوبن و  هلـسارم  رب  رداق  هک  يرگید  عنام  دـنچ  هوالع  هب  يرتسب ، ضیرم و  صلخم  ههامدـنچ  نیا  رد  هک  دـینادب  ًاـقح  مسرب و 
روصق یناتـسرهش  یقتدـمحماقآ  تراک  رد  یلاع ، فرـشا  بانج  هک  هدیـسر  اج  نآ  ات  هدومن  رـصقم  بابحا  تابتاکم  رد  ارم  لاـح 

متـسناوتن هک  هدـیدرگ ، یناتـسکاپ  نایاقآ  تباجا  مدـع  ثعاب  مجازم  تلاسک  تلالع و  نیمه  هدومرف و  ریبعت  یفطل  مک  هب  ار  یعاد 
اب بشما  یتسیاب  هداتـسرف و  دوخ  ضوع  هب  ار  داوج  دیـس  هداز  صلخم  هریخا ، هلحرم  نیا  رد  میامن و  تباجا  ار  اه  نآ  ياـه  توعد 

لیم فالخرب  یلیخ  هک  سوسفا  یلو  میداتـسرف ، ار  اطغلا  فشاک  ياقآ  بانج  نیا ، زا  شیپ  هلحرم  رد  دیامن و  تدوع  اه  نآ  هرایط 
عیقب ریمعت  نذا  لاصحتـسا  هک  دـندومرف  راودـیما  ار  اـم  ناـشتعجارم  رد  هچرگا  دـنا ، هدومرف  كولـس  اـج  نیا  مدرم  اـج و  نآ  مدرم 

دفو سییر  فسأت  لامک  اب  نکیل  زاجح و ...  هاشداپ  هب  وا  یمسر  هتشون  بیطخ و  دیمحلادبع  يدوعـس ، ریفـس  هطـساو  هب  ار  فیرش 
هیلاراشم يدوعس  ریفس  زا  هک  دندومن  حیرصت  يا  هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  ياقآ  ینعی  ناتسکاپ ، يوس  هب  یناریا 

.تسا همان  هدنسیون  هب  طوبرم  نیچ  هطقن  . 1 - 1
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ما و هتـشونن  باب  نیا  رد  يزیچ  اه  نآ  ریغ  هب  اـی  مدوخ  هعوبتم  تلود  هب  زگره  نم  هک  دومن  داـی  مسق  میدومن ، ار  ینعم  نیا  قیقحت 
، دومن دـهاوخ  نم  يارب  لاکـشا  دـیلوت  مییاـمنب  یطـسوت  نینچ  رگا  تسا و  اـه  نآ  بهذـم  فـالخ  هک  اریز  مسیونب ؛ تسین  نکمم 
مارکا و يارب  یـشرافس  هک  خیـش  رارـصا  اب  دومن  تساوخرد  نیقارعلادیـس ) ینعی   ) دوب اـطغلا  فشاـک  اـب  یـصخش  هک  تفگ  سپس 

.مداد وا  هب  متشون و  هدیدن  یعنام  مه  نم  مسیونب ، وا  صخش  مارتحا 

هلابند شتآ  نیا  هرارش  دود و  هک  هدرک  دیلوت  یبالقنا  یبارخ و  وا  تاهیونت  تایرـشن و  نیقارعلادیـس و  تافّرـصت  ءوس  نیا  هصالخ ،
تالوقنم سکع و  یلاع و  ترـضح  نامزالم  تانایب  تالـسارم و  هب  داهـشتسا  ًاقفتم  خیـش  ترـضح  اب  اجره  رد  دراد و  يدـب  ياـه 

(. دوش هچ  ات   ) دنیامن یم   (1) و ...  هفیّزم و ... 

نیقارعلادیس رارسا  یناتسرهش ، میهاربا  دیـس  اقآ  نیقارعلا و  خیـش  ياقآ  ًاصوصخ  دندومن ؛ تعجر  هیبجر  هرمع  زا  هک  ینایاقآ  يراب ،
سلاجم لُقن  لقَن و  ار  بانج  نآ  هلیلج  تامدـخ  یعاد و  هب  تبـسن  ار  هیلاع  تاهجوت  دـنتخاس و  نشور  همه  رب  ار  قیاقح  شاف و  ار 

لزنم هدنب  رد  یلاع  ترضح  دورو  هک  مدنمشهاوخ  دنا ، هداد  صلخم  هب  ار  یلاع  بکوم  ییامرف  فیرشت  تراشب  ًانمض  دنا و  هدومن 
ناتسود دوشن ، فّلخت  لبق  لاس  هس  هدعو  دننام  دییامرف و  رارق  تسا  ناتدوخ  لزنم  هک 

.تسا همان  نتم  هب  طوبرم  اه  نیچ  هطقن  . 1 - 1
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.صلخم اب  منرتم  تدارا  ضرع  هب  همه 

: تسا هدمآ  هیشاح  رد 

یلاع بانج  بقانم  دـماحم و  رکذ  صاصتخالاب و  مالـس  صالخا و  ضرع  هب  یعخن ، سدـق  نیـسح  ناریا ، ریبک  ریفـس  ياقآ  بانج 
.دنا عّدصم  یسوبتسد  ضرع  هب  ناگداز  صلخم  مامت  اب  هداوناخ  ناسللا و  بطر 

یناتسرهشلا ینیسحلا  نیدلاهبه 

نابعش 1371  30

یناتسرهش هَّللاهیآ  موحرم  همان  هب  خساپ 

نیدـلاهبه دیـس  ياقآ  هَّللا  تیآ  هب  باطخ  يا  هماـن  خـساپ ، رد   1331 / 4 اـب 1 / ربارب  ناضمر 1371  هبنـش 29  خـیرات  رد  ملعا  رفظم 
: دسیون یم  تافراعت  زا  سپ  هتشون و  یناتسرهش 

مراودیما .متسه  رازگساپس  هشیمه  یلاع  بانج  همیرک  يایاجس  فاطلا و  زا  دیشخب ، لوصو  فرش  همیرک  همیقر  یلعأ  لبق ، يدنچ 
قفوم هَّللا  تیآ  ترضح  رادید  دیدجت  تایلاع و  تابتع  ترایز  هب  يزور  دنچ  هک  دوش  ام  بیـصن  یترایز  جح ، هضیرف  يادا  زا  دعب 
ساسا یب  تاراشتنا  اب  نایاقآ  دنتـسه ، رـضحتسم  هک  يروط  هب  مالـسلا  مهیلع  عیقب  همئا  روبق  ربارب  رد  ناب  هیاس  ياـنب  هب  عجار  .موش 

دوش هداد  اج  نآ  هب  یعـضو  رـس و  هک  منک  یم  شـشوک  تیدـج ، تیاهن  اب  متـسین و  سویأم  زاـب  دـندرک ، لزلزتم  ار  عوضوم  دوخ 
مالعا ياملع  ياعد  متسه  نئمطمو 
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.دیناسرب زیزع  ناگدازاقآ  تمدخ  رفاو  مالس  ًافطل  .دومن  دهاوخ  ریخ  رما  نیا  هب  قفوم  ارم  نایاپرد  نیحلاصو  نینمؤمو 

ملعا رفظم  ماتخ  ریخ  مالسلاو  مراد  صوصخم  ياعد  سامتلا 

یناتسرهش نیدلا  هبه  دیس  هَّللاهیآ  موحرم  همان  ریوصت 
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یناتسرهش نیدلا  هبه  دیس  هَّللاهیآ  موحرم  همان  ریوصت 
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یناتسرهش نیدلا  هبه  دیس  هَّللاهیآ  موحرم  همان  ریوصت 

دانسا تیاور  هب  عیقب  يزاس  زاب  www.Ghaemiyeh.comبیرخت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


126 ص :

یناتسرهش نیدلا  هبه  دیس  هَّللاهیآ  موحرم  همان  ریوصت 
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رابرد ریزو  همان 

: دسیون یم  ملعا  رفظم  هب   1321 / 2 خیرات 3 / رد  یفارگلت  رد  زین  رابرد  ریزو  ءالع ،

یبرع تلود  دـنا ، هداد  عالطا  هل  مظعم  هب  يدرجورب  ياقآ  هَّللا  تیآ  ترـضح  هدـنیامن  یقتدـمحم  دیـس  ياقآ  باـنج  هک  يرارق  زا 
یبرع تلود  فرط  زا  دـییامرف  مولعم  تسا  دنمـشهاوخ  .دـیامن  داجیا  عیقب  ناماما  ياهربق  يارب  یناـب  هیاـس  تسا  ددـصرد  يدوعس 
لباقم رد  تنطلـس  ماقم  فرط  زا  هک  تسا  بسانم  ریدقت  رکـشت و  زا  یلمع  هچ  هدیدرگ و  لومعم  باب  نیا  رد  یمادقا  هچ  يدوعس 

.دیهد عالطا  رتدوز  دیآ ؟ لمع  هب  دوعس  نبا  کلم  ترضح  یلعا  زا  رما  نیا  ماجنا 

ءالع یهاشنهاش ، رابرد  ریزو 

نـشور فافـش و  تروص  هب  ءالع ، هک  اجنآ  زا  اّما  دراد ، یم  لاسرا  رابرد  ریزو  يارب  هدـش  ماجنا  تامادـقا  زا  یـشرازگ  ملعا  رفظم 
نینچ ملعا  هب  باطخ  يا  همان  رد  ًاددجم   1331 / 2 اب 8 / قباطم  لیروآ 1952 ، خیرات 28  رد  اذل  دنک  یمن  تفایرد  ار  شیوخ  خساپ 

: دسیون یم 

- هدج ملعا - ياقآ  بانج 

ترضح یلعا  دوش و  تخادرپ  نآ  هنیزه  نایناریا  فرط  زا  هک  دییامرف  مادقا  تسا ، هدش  ناب  هیاس  داجیا  اب  تقفاوم  هک  اًلعف 
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لکـش هب  ناـب  هیاـس  ناریا ، رظن  تحت  لـقاال  هنرگو ، دـنیامرفب  داهنـشیپ  نـینچ  دوعـس  نـبا  ترـضح  یلعا  هـب  یهاـشنهاش  ینویاـمه 
هزادـنا هچ  ات  راک  و  هن ؟ ای  دوشب  هاگـشیپ  فرط  زا  ییاضاقت  نینچ  هک  دراد  اضتقا  ایآ  دـیهدب  رظن  ًاحیرـص  .دوش  تسرد  يدـنموربآ 

؟ دراد تفرشیپ 

تفه دصیس و  رازه و 

ءالع یهاشنهاش ، رابرد  ریزو 

.دنک یمن  تقفاوم  نآ  اب  تسین و  حالص  يداهنشیپ  نینچ  هک  دهد  یم  خساپ  ملعا 

درک بیذکت  يدوعس  تلود 

ات دـش  بجوم  تاـعوبطم ، ویدار و  رد  ربخ  نیا  راـشتنا  دارفا و  یخرب  یتیفرظ  یب  يرادزار و  مدـع  عیقب و  يزاـسزاب  ربـخ  ساـکعنا 
.دیامن بیذکت  ار  نآ  هداد ، ناشن  لمعلا  سکع  هلصافالب  يدوعس  تلود 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ملعا  رفظم 

11 هنامرحم : رتفد  هرامش 

1331 / 2 خیرات 9 /

هنامرحم

هجراخ روما  ترازو 

یتـصرف مه  زاـب  قباـس ، شرازگ  لاـسرا  زا  دـعب  هک ، دـناسر  یم  ضرع  هب   1331 / 1 خروـم 25 / هرامـش 9 ، هناـمرحم  شرازگ  وریپ 
لصاح
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روبق لباقم  رد  ناب  هیاس  نتخاس  عیقب و  هب  هجوت  دروم  رد  زاجح  تنطلـس  تباین  لیفک  لصیف ، هَّللادبعریما  ترـضحالاو  اب  دـیدرگ و 
تاماقم هب  دوش و  عورـش  لجاع  وحن  هب  رما  نیا  هب  طوبرم  تامادقا  هک  دنداد  هدعو  ناشیا  دش و  هرکاذـم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا 

دنور یم  ییامنهار  کمک و  هدهاشم و  يارب  ترافـس  فرط  زا  هک  یناگدـنیامن  اب  راک  عورـش  ماگنه  رد  هک  دـنهد  روتـسد  یّلحم 
یناقلاط یقتدـمحم  دیـس  ياقآ  ترـضح  مه  زور  نآ  رد  دـنهد و  رارق  هجوت  دروم  ار  ناـنآ  ییاـمنهار  تارظن و  دـنیامن و  یهارمه 

ترــضحالاو هـک  دـش  هداد  هدژم  ناـشیا  هـب  دـندوب و  هدروآ  فیرــشت  هّدـج  هـب  هدرفم ، هرمع  يادا  هـمظعم و  هـکم  هـب  نـتفر  يارب 
نیا نارهت ، ویدار  رد  ربخ  نیا  ندینـش  زا  یلو  .دـنهد  یم  ناشن  عوضوم  نیا  هراـبرد  ار  تدـعاسم  تین و  نسح  تیاـهن  هَّللادـبعریما 

ياملع هک  دوش  بجوم  یجراخ  تاعوبطم  ویدار و  رد  عوضوم  نیا  ربخ  ندـش  هدـنکارپ  راـشتنا و  اداـبم  هک  دـمآ  دوجو  هب  ینارگن 
.دنیآرب میمصت  نیا  يارجا  زا  يدوعس  تلود  ندومن  فرصنم  ددصرد  هشتآود ، ياه  یباهو  ضایر و  بصعتم 

تفر یم  ینارگن  میب و  نیا  عوضوم ، نیمه  هرابرد  ناشیا  تیلاعف  زاجح و  هب  نیقارعلادیس )  ) هنازخ دمحم  دیـس  ياقآ  ندمآ  زا  زین  و 
بجوم دـشاب و  هتـشادن  شزاس  يدوعـس  یبرع  تلود  تسایـس  اب  هک  دـنیامن ]  ] یتاراهظا جراخ ، رد  اـی  زاـجح  رد  ناـشیا  اداـبم  هک 

.ددرگ یئزج  یهارمه  هزادنا  نیمه  زا  روکذم  تلود  فارصنا 

، هیلاراشم هک  دناسرب  ضرع  هب  مه  ار  نیا  نمض  رد  دیاب  و 
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هب نسحا  وحن  هب  هدـج  رد  يدوعـس  تاماقم  یلو  دـندیدرگ ، دوعـس  نبا  کـلم  ترـضح  یلعا  تاـقالم  ضاـیر و  هب  نتفر  بلطواد 
یبهذـم ياهوگتفگ  یـضعب  داجیا  هیام  ضایر  هب  ناشیا  نتفر  ادابم  ات  دـنوش ، فرـصنم  مزع  نیا  زا  تسا  رتهب  هک  دـندنامهف ، ناشیا 

.ددرگ

يایلوا زا  هراب  نیا  رد  هنوگچ  دوب  هدـش  راسفتـسا  نآ  رد  هک  دیـسر  یهاـشنهاش  راـبرد  ریزو  ءـالع  ياـقآ  باـنج  زا  یفارگلت  سپس 
.دیآ لمع  هب  يرازگساپس  يدوعس  تلود 

فارگلت و نتم  تشونور   ) دوش افتکا  هزادـنا  نیمه  هب  اًـلعف  تسا  رتهب  هدرک و  رکـشت  دوخ  ترافـس  هک : دیـسر  ضرع  هب  خـساپ  رد 
(. تسا تسویپ  هب  نآ  خساپ 

صخش زا  یمادقا  هنوگره  زا  لبق  هک  مراد  ار  نانتما  رکـشت و  تیاهن  ءالع  ياقآ  بانج  زا  یهاشنهاش و  رابرد  ترازو  زا  بناج  نیا 
تاقافتا دندومرف و  تروشم  دراد ، رما  تقیقح  هب  یفاک  فوقو  هجیتنرد  تسا و  نایرج  دـهاش  کیدزن  زا  هک  اج ، نیا  میقم  لوؤسم 

شزرا ظفح  بجوم  هدوب و  ییاج  هب  بئاص و  لمع  هزادنا  هچ  ات  تروشم  نیا  هک  دومن  تباث  دسر  یم  ضرع  هب  لیذ  رد  هک  يدعب 
.تسا هدیدرگ  یهاشنهاش  نویامه  رابرد  تامادقا  هداعلا  قوف  تیمها  مارتحا و  و 

رد زاجح ، زا  ترفاسم  زا  سپ  نیقارعلادیس  ياقآ  ایوگ  هک  بیترت  نیدب  دش ، عقاو  تفر  یم  نآ  میب  هچ  نآ  هرخالاب  هنافـسأتم  يراب ،
اب ار  روکذـم  ربخ  مه  قارع  تاعوبطم  دـنا و  هتخاس  رگ  هولج  عقاو  تقیقح  زا  رت  گرزب  ار  عوضوم  هک  دـنا  هدومن  یتاراهظا  قارع 

خاش و
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ضاـیر ياـملع  اـه و  یباـهو  داـقتنا  ضارتعا و  هظحـالم  سرت و  زا  يدوعـس  یبرع  تلود  هجیتنرد  دـنا و  هدومن  رـشتنم  داـیز  گرب 
.تسا هدومن  ربخ  بیذکت  هب  تردابم 

(. دوش یم  میدقت  شرازگ  تسویپ  هب  نآ  همجرت  اب  هدش ، رداص  یکشخ  نحل  اب  هک  بیذکت  نتم  )

ولو راوید  ندرک  اپرب  مالسلا و  مهیلع  همئا  روبق  لباقم  رد  ناب  هیاس  نتخاس  زا  یتح  يدوعـس  تلود  ادابم  هک  دور  یم  نآ  میب  نونکا 
ار هناخ  ترافـس  کی  ياه  شـشوک  تاـمحز  لوؤسم ، ریغ  صاخـشا  تلاـخد  بیترت  نیدـب  دـنک و  يراددوخ  یتّقوم  تدـم  يارب 

.دهد دابرب  تسا  یهاشنهاش  تلود  ناریا و  تلم  ًاصوصخ  ناهج ، ناناملسم  هجوت  دروم  هک  یعوضوم  هرابرد 

يدوعس تاماقم  ددرگن و  رثؤم  هدش  لصاح  هک  یقفاوت  نایرج  رد  هبقرتمریغ  قافتا  نیا  هک  دومن  دهاوخ  غیلب  یعـس  بناج  نیا  هتبلا 
دوش لجاع  هجیتن  جتنم  رضاح  لاح  رد  ام  یعاسم  هک  درادن  نانیمطا  نکیل  دنوشن ، فرـصنم  عیقب  يارب  راوید  ناب و  هیاس  نتخاس  زا 

.دتفا قیوعت  هب  نامتخاس  راک  دوش ، یم  هداد  لامتحا  هک  روط  نامه  دیاش  و 

روکذـم بیذـکت  لـمعلا  سکع  هعـسوت  زا  يریگولج  هب  ناـشیا  دـعاسم  رظن  هَّللادـبعریما و  ترـضحالاو  تین  نسح  هک  تسا  دـیما 
.دنک کمک 

تسویپ و هب  نآ  نتم  تشونور  هک  دیسر  هراب  نیا  رد  یهاشنهاش  رابردریزو  ءالع  ياقآ  بانج  زا  زین  يرگید  فارگلت  زورید 
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دیاب دومن و  يا  هزات  مادقا  ای  داد ، يدیدج  داهنـشیپ  عوضوم  نیا  هرابرد  اًلعف  دوش  یمن  رگید  ریخا ، ياه  نایرج  اب  هک  تسا  حـضاو 
.دروخن مه  هب  قباس  میمصت  هشقن و  هک  درک  ششوک  دیدرگ و  رما  نیا  هب  تبسن  يدوعس  تلود  یعطق  رظن  ندش  نشور  رظتنم 

ملعا رفظم  یهاشنهاش - راتخم  ریزو 

هک يدـیدج  تاقافتا  زا  ات  دوش  یم  میدـقت  یهاشنهاش  رابرد  ترازو  راضحتـسا  يارب  فارگلت 103  هب  فطع  الاب ، هماـن  تشونور 
.دنیامرف لصاح  راضحتسا  رما  یلعف ، عضو  هداد و  خر  هراب  نیارد 

همان بیذکت  نتم 

بیذـکت ار  عیقب  ناتـسربق  رد  نامتخاس  ثادـحا  ای  ریمعت و  میمرت و  ربخ  ًامـسر  يدوعـس  تلود  تفای و  قّقحت  ینارگن  نیا  ماجنارس 
.درک

همرکم هکم  پاچ  يدوعس  دالبلا  همانزور  هرامش 1171  همانزور  رد   1331 / 2 اب 7 / قباطم  لیروآ 1952  خیرات 27  رد  هیبیذکت  نتم 
.دیدرگ رشتنم 

همظعم هکم  پاچ  هیدوعسلا  دالبلا  همانزور 

(1331 / 2 / 7  ) لیروآ 1952  27 هرامش 1171 -

یبرع نتم 

عیقبلا همئا  روبق  هداشا 

کلملا هلالج  ّنأب  تعاذاو  هیقارعلا  فحصلا  ضعب  ترشتنا 
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نیـسح دـمحم  اهلذـب  یتلا  یعاسملا  یلع  ءانب  کلذ  اـهیف  ءاـنبلاب  اًـلعف  رـشوب  دـق  ّهنأ  عیقبلا و  همئا  روبق  هداـشا  یلع  قفاو  دـق  مظعملا 
هیبرعلا هموکحلا  ءاطغلا و  فشاک  خیشلا  تایـصوتب  ًادّوزم  زاجحلا  یلإ  فجنلا  نم  رفاس  يذلا  نیقارعلا  دیـس  هطـساوب  ءاطغلا  فشاک 

یلص لوسرلا - رماوأ  فینحلا و  یمالسإلا  نیدلا  فلاخی  رمأ  یلع  قفاوتال  اّهنأب  دکؤت  ًاعطاق  ًابیذکت  ربخلا  اذه  بّذکت  ذإ  هیدوعسلا ،
.حلاصلا فلسلا  هیلع  ناک  ام  و  ملس - هیلع و  هَّللا 

یسراف همجرت 

عیقب همئا  روبق  ریمعت 

نونکا مه  زا  دنا و  هدرک  تقفاوم  عیقب  همئا  روبق  ریمعت  اب  ترضح  یلعا  هک  دنا  هداد  ترهش  راشتنا و  قارع  ياه  همانزور  زا  یـضعب 
اب هک  نیقارعلادیـس  طسوت  هب  ءاطغلا  فشاک  نیـسح  دـمحم  ياه  تیلاعف  هجیتن  ار  نیا  تسا و  هدـیدرگ  زاغآ  نامتخاس  ریمعت و  راک 
ار ربخ  نیا  هک  یلاح  رد  يدوعـس  یبرع  تلود  .دنا  هتـسناد  تسا  هدوب  هدـمآ  زاجح  هب  فجن  زا  ءاطغلا  فشاک  خیـش  ياه  شرافس 
هیلع و هَّللا  یلص  ربمغیپ - ترضح  ياهروتسد  مالـسا و  فینح  نید  فلاخم  هک  يرما  اب  وا  دنک  یم  دیکأت  دیامن ، یم  بیذکت  ًادج 

.دنک یمن  تقفاوم  تسا  حلاص  فلس  هقیرط  و  ملس -
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یناتسرهش میهاربا  دیس  ياقآ  همان 

: دسیون یم  ملعا  رفظم  هب  باطخ  زین  یناتسرهش  میهاربا  دیس  ياقآ 

- هتکوش تماد  ملعا - رفظم  ياقآ  یلاع  مرکا  ّلجا  باطتسم  ترضح  مرتحم  عینم  ماقم 

: مناسر یم  یلاع  ضرع  هب 

هب مناهاوخ ، همسا  ّلج  تیدحا  هاگرد  زا  ار  یلاع  ترـضح  مرتحم  دوج  يذ  دوجو  یتمالـس  تحـص و  تکوش و  ّزع و  ماود  لازیال 
.مالسلا مهیلع  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  هاج 

، ار یلاع  ترـضح  هیحان  زا  هلوذبم  محارم  تاهجوت و  زا  نانتما  رکـش و  ناوتب  هکنآ  زا  تسا  رـصاق  نکلا و  مملق  ناسل و  هکنآ  ًادعب 
راوگرزب نآ  هنسح  قالخا  هب  منرتم  لفاحم  سلاجم و  عیمج  رد  قارع ، هب  مدورو  نامز  زا  میامنب و  یمیمص  يوگاعد  نیا  هب  تبـسن 

.مشاب یم  هدوب و 

تماد اطغلا - فشاک  ياقآ  ترضح  هیحان  زا  نکیل  ما و  هدرک  نایب  دوب  متادهاشم  هچنآ  هدش ، یبیجع  جنرغب  عیقب  هعقب  ریمعت  هیـضق 
تموکح بیذـکت  هتبلا  هدـش ، شخپ  يا  هینایب  یتاراشتنا و  رگید ، ياهاج  فجن و  رد  نیقارعلادیـس  تـالهاجت  ءارغا و  هب  هتاـکرب -

.دییامرفب هظحالم  لاسرا ، ًاّفل  مه  ار  ءاطغلا  فشاک  ياقآ  هینایب  زا  يا  هخسن  اذل  دیا ، هدومن  هظحالم  ار  يدوعس 
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.مراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  یلاع  ترضح  دوج  يذ  دوجو  نآ  حاجن  رفظ و  تداعس و  تزع و  همتاخ  رد 

هتاکرب هَّللاهمحرو و  مکیلع  مالسلاو 

یناتسرهش میهاربا  دیس 

ملعا رفظم  خساپ 

: دسیون یم  نینچ  یناتسرهش  میهاربا  دیس  ياقآ  همان  هب  خساپ  رد  ملعا  ياقآ 

- هّزع ماد  یناتسرهش - میهاربا  دیس  ياقآ  ترضح  مزیزع  تسود 

رـصقم ار  نامدوخ  میدروآ و  لمع  هب  دوب  هفیظو  هچ  نآ  .دیـشخب  لوصو  ّزع  دوب ، زیمآرهم  فطاوع  فاطلا و  زا  رپ  هک  یمارگ  همان 
ًاـصوصخم وا ، كاـپ  هناخدـنمجرا  جاـجح  هب  رتـشیب  هچره  میناوتب  هک  میهاوخ  یم  قیفوت  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  زا  میناد و  یم 

.مییامن تمدخ  ناتسود  ناردارب و 

هب ییاه  تیعقوم  جـیردت  هب  میراودـیما  میهد و  یم  همادا  مارآ  ادصورـس و  یب  ار  دوخ  ياـه  شـشوک  عیقب ، رهطم  هعقب  ریمعت  يارب 
ام هک  یفدـه  نوچ  تسا و  طرـش  نید  راوگرزب  ياملع  ساـفنا  ناـمیا و  اـب  ناردارب  تاوعد  یهارمه  يرواـی و  هتبلا  میروآ ، تسد 

دوز ای  رید  هک  میراد  قثاو  ءاجر  تسوا ، مظعم  سدقم و  يایلوا  ناهج و  يادخ  دنسپ  دروم  کش  یب  میراد ،

دانسا تیاور  هب  عیقب  يزاس  زاب  www.Ghaemiyeh.comبیرخت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


136 ص :

مراد و ار  ناـنتما  رکـشت و  تیاـهن  یناتـسرهش  نیدـلاهبه  دیــس  ياـقآ  هماـّلع ، ترــضح  یناـبرهم  فـطل و  زا  میــسرب ، دوـصقم  هـب 
.دیراد میدقت  ناشیا  تمدخ  ارم  مالس  ضرع  تدارا و  بتارم  مدنمشهاوخ 

رهطم مرح  رد  اعد  سامتلا  دنتسه و  عدصم  مالس  ضرع  هب  دنرازگساپس و  امش  تبحم  راهظا  زا  تعیرـش ، دئار و  نایاقآ  ناراکمه ،
.دنراد مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح 

يدعب ياه  يریگ  یپ 

حرطم ًاددجم  روشک  نآ  تاماقم  اب  دعب  ياه  تاقالم  رد  يریگیپ و  ملعا  رفظم  يوس  زا  عوضوم  يدوعس ، تلود  بیذکت  مغر  یلع 
.دوش یم 

: تسا هدمآ  نینچ  هجراخ  روما  ترازو  یسایس  لوا  هرادا  هب  باطخ  ملعا  ، 1331 / 2 خّروم 16 / هرامش 17  شرازگ  رد 

هنامرحم رتفد  هرادا 

17 هرامش :

1331 / 2 / 16 خیرات :

هنامرحم

یسایس لوا  هرادا  هجراخ - روما  ترازو 

راعشا هرادا  نآ   1331 / 2 خروم 1 / هرامش 498  هنامرحم  همان  هب  فطع  1331 و  / 2 خّروم 9 / هرامش 11  هنامرحم  شرازگ  وریپ 
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: هک دراد  یم 

داد و تسد  يرادـهب ) روـشک و  ریزو  زاـجح و  تنطلـس  تباـین  لـیفک   ) لـصیف هَّللادـبعریما  ترـضحالاو  اـب  یتاـقالم  تصرف  ًاریخا 
.مدومن هلگ  ناشیا  زا  هدرک ، رشتنم  عیقب  ریمعت  عوضوم  رد  يدوعس  تلود  هک  یبیذکت  هب  عجار  بناجنیا 

دشاب و یم  عیقب  همئا  روبق  دیدجت  هب  عجار  قارع  ياه  همانزور  تاجردنم  بیذکت  طقف  روکذـم ، بیذـکت  هک  دـنداد  خـساپ  ناشیا 
دهاوخن دوجو  هب  هشقن  نیا  يارجا  رد  يرییغت  بیذـکت  نیا  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  ناب  هیاس  راوید و  نتخاس  اب  تقفاوم  عوضوم 
تقفاوم دروم  دناوت  یمن  عیقب  همئا  روبق  ریمعت  هک  مینک  یم  رارکت  مه  نونکا  میا و  هتفگ  لوا  زا  ام  هک  دـندرک  هفاضا  سپـس  .دروآ 

.دنریذپ یمن  ار  نآ  ام  یبهذم  ياملع  درادن و  قفاوت  یبهذم  تادقتعم  اب  اریز  دریگ ؛ رارق  يدوعس  یبرع  تلود 

.دوشب يرگید  ياه  تبحص  ات  تشادن  دوجو  يرتشیب  لاجم  دوب ، هداتفا  قافتا  اه  ینامهیم  زا  یکی  رد  نوچ  هرکاذم ، تاقالم و  نیا 

هب ناریا  کمک  عوضوم  تاقالم ، نآ  رد  ات  تفرگ  هَّللادبعریما  ترـضحالاو  زا  یلـصفم  تاقالم  تقو  ناوتب  هدنیآ  رد  تسا  راودیما 
.دریگب رارق  هرکاذم  دروم  ناشیا  اب  عیقب ، هعقب  راوید  ناب و  هیاس  نامتخاس 

ییاه نامتخاس  داجیا  ای  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  روبق  دوخ  ریمعت  يارب  يدوعـس ، ِیبرع  ِتلود  يایلوا  تقفاوم  بلج  هب  عجار  اـما 
زا ریغ 
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هنوگره درادـن و  دوجو  عوضوم  نیا  يارب  يا  هنیمز  هنوگ  چـیه  اًلعف  هک  دـناسرب  ضرع  هب  دـیاب  روکذـم ، هعقب  رد  راوید  ناب و  هیاس 
هنوگ چیه  تسین ، هدامآ  يدوعس  تلود  رضاح  لاح  رد  اًلقا  تسا و  هدیسرن  هجیتن  هب  هدش ، لوذبم  هار  نیا  رد  نونکات  هک  یـششوک 
یلاع لاجر  ریاس  هچ  لصیف و  هَّللادبعریما  ترضحالاو  هچ  لصیفریما و  ترـضحالاو  هچ  دهد و  ناشن  عوضوم  نیا  هب  یتقفاوم  يور 

زا دروم  نیا  رد  ار  یتقفاوم  راظتنا  دـیابن  هک  دـننک  یم  دـیکأت  مه  زاب  دـنا و  هدرک  دـیکأت  اهراب  نونکات  يدوعـس ، ِیبرع  تلود  هبتر 
.تشاد يدوعس  یبرع  تلود 

یتلود هاگتسد  رد  یباهو  ياملع  ذوفن  زونه  دنراد ، لماک  راضحتـسا  مه  بانج  نآ  متـسه و  دهاش  کیدزن  زا  بناج  نیا  هک  نانچ 
تلود زا  هک  تسه  فورعم  هب  رما  تئیه  مان  هب  یتئیه  روشک  نیا  زا  يرهـش  ره  رد  هک  ییاـج  اـت  تسا ، يوق  رایـسب  يدوعـس  یبرع 

دریگ تروص  تقیقحرد ) یباهو  بهذم  ای   ) نید فلاخم  يروما  دنراذگن  دنـشاب و  بقارم  تسا  نیا  ناشراک  دـنریگ و  یم  قوقح 
ملیف ای  یباهو ، بهذـم  تفلاخم  دروم  ياه  باتک  دـنراذگ  یمن  دـنراد و  تراـظن  یکرمگ  تادراو  عوضوم  رد  یتح  تئیه  نیا  و 
هدید يدوعـس  روشک  رد  اهزیچ  هنوگ  نیا  زا  هچ  نآ  دوش و  تکلمم  دراو  اهالاک  لیبق  نیا  زا  ای  هحفـص  نوفامارگ و  ای  امنیـس  ياه 

هک دـندرک  لصاح  عالطا  هدـج  رد  هک  دوب  شیپ  هتفه  دـنچ  نیمه  تسا و  هدـش  لخاد  یفخم  قاـچاق و  روط  هب  شا  همه  دوش ، یم 
زا وا  لزنم  رد  دنور و  یم  یغلبم  نداد  اب  یناهنپ  روط  هب  صاخشا  دراد و  امنیس  شا  هناخ  رد  یصخش 
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دندروآ و نوریب  ار  اه  ملیف  هیلک  امنیـس و  هاگتـسد  دنتفر و  وا  هناخ  هب  ًاروف  هجیتنرد  دننک ، یم  هدافتـسا  ییامنیـس  ياه  ملیف  ياشامت 
.دندومن تازاجم  ار  هناخ  بحاص  دوخ  دندز و  شتآ  ماع  ألم  رد 

هجیتن هک  یمادقا  زا  ددرگ و  افتکا  هدش  لصاح  هک  یتقفاوم  هزادـنا  نیمه  هب  رـضاح ، عضو  رد  تسا  رتهب  دوش  یم  روصت  ور  نیا  زا 
.دوش يراددوخ  داد  دهاوخن  یتبثم 

ملعا رفظم  یهاشنهاش - راتخمریزو 

لصیف هَّللادبع  ریما  اب  رادید 

21 هنامرحم : هرامش 

1331 / 2 / 23 خیرات :

هنامرحم

یسایس لوا  هرادا  هجراخ - روما  ترازو 

اب یلبق  تقو  نییعت  هب  انب  يراج ، هام  هبنشراهچ  رـصع  هک  دراد  یم  راعـشا   1331 / 2 خروم 16 / هرامـش 17  هنامرحم  شرازگ  دنویپ 
عوضوم تاقالم ، نیا  رد  .داد  تسد  یتاقالم  يرادهب  روشک و  ریزو  زاجح و  تنطلس  تباین  لیفک  لصیف ، هَّللادبعریما  ترـضحالاو 

زا عیقب  ناب  هیاس  راوید و  نامتخاس و  رد  ییامنهار  تراظن و  يارب  ترافس  فرط  زا  یناریا  سدنهم  نییآرهم  اضر  جاح  ياقآ  مازعا 
راک لیهـست  لیاسو  ات  دنـسیونب  هرونم  هنیدم  یّلحم  روما  يایلوا  هب  یـشرافس  دش  رارق  دیدرگ و  عقاو  ناشیا  دـییأت  دروم  حرطم و  ون 

اضر جاح  ياقآ 
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.دننک مهارف  ار  سدنهم 

هتفریذپ ییاضاقت  نینچ  تسا  دیعب  هک  مدومن  یم  ینیب  شیپ  بناج  نیا  هکنیا  دوجو  اب  نامتخاس ، نیا  هب  ناریا  تلم  کمک  هب  عجار 
، دوعـس نب  زیزعلادـبع  کلم  ترـضح  یلعا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمغیپ  ترـضح  رهطم  مرح  تمرم  ریمعت و  هقباـس  دوش و 

کلذ عم  درک ، یم  تیوقت  ار  ینیب  شیپ  نظ و  نیا  دـنک ، لوبق  ار  ناهج  ناناملـسم  ریاس  اه و  يرـصم  کمک  هناـعا و  دـشن  رـضاح 
هک دوش  یم  نایناریا  يزارفرـس  ترـسم و  هیام  ردـقچ  هک  متـشاد  نایب  مدومن و  حیرـشت  هراب  نیا  رد  ار  نانهیم  مه  كاپ  تاـساسحا 

.دننک کمک  ریخ ، لمع  نیا  رد  دنناوتب 

: دندومرف خساپ  رد  هَّللادبع  ریما  ترضح  الاو 

مه اب  امش  لوپ  ام و  لوپ  میتسه و  مالـسا  ملاع  نارازگتمدخ  اج  نیا  رد  همه  ام  درادن و  ار  کمک  شزرا  تسا و  کچوک  راک  نیا 
نیدـب میوش و  رادروخرب  ناریا  تلم  غیرد  یب  ياه  کمک  زا  میناوتب  يرت  گرزب  ياه  هشقن  اهراک و  رد  میراودـیما  درادـن و  یقرف 

.دنتساوخ ترذعم  ام  داهنشیپ  لوبق  زا  يا  هتسارآ  هنابدؤم و  نحل  اب  بیترت 

ترافس ياه  شالت  زا  رکشت 

قیوشت بیغرت و  ترافس و  نیا  ياه  ششوک  زا  ریدقت  رب  ینبم  هک   31 / 2 خروم 16 /  5376 هرامش 432 / همان  تاقالم ، نیا  زا  سپ 
هیلک دوـخ و  فرط  زا  ناـیاپ  یب  ناـنتما  رکـشت و  راـهظا  اـب  بناـج  نیا  .دیـسر  دوـب  هراـب  نیا  رد  يرتـشیب  ياـه  تیقفوـم  زارحا  رد 

، ترافس نیا  نادنمراک 
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ار دوخ  موادم  ياه  شـشوک  بسانم ، عقاوم  تصرف و  زا  هدافتـسا  اب  ترافـس  نیا  هک  دراد  یم  ضورعم  ریدقت ، هجوت و  زاربا  نیازا 
.دوش هتفرگ  يرتشیب  رتهب و  هجیتن  ناکمالا  یتح  ات  داد  دهاوخ  همادا  هار  نیا  رد 

رد رودقملا  یتح  دجن ، ياملع  اه و  یباهو  زیمآ  بصعت  تاساسحا  کیرحت  زا  زارتحا  يارب  تسا  رتهب  ترافـس  نیا  هدـیقع  هب  یلو 
.ددرگ سکعنم  اهویدار  تاعوبطم و  رد  نآ  يوگتفگ  رتمک  دوش و  تبحص  رتمک  عوضوم  نیا  فارطا 

ترافـس نیا  فرط  زا  یناریا  سدـنهم  اضر  جاح  ياقآ  نوچ  دوش ، هتخاس  تسا  رظن  رد  هک  ناب  هیاس  راوید و  هشقن  لاـسرا  هب  عجار 
.تشاد دهاوخن  یلاکـشا  روکذم  نامتخاس  هشقن  لاسرا  ندروآ و  تسد  هب  ور  نیا  زا  درک ، دهاوخ  تکرـش  روکذـم  هشقن  هیهت  رد 

هکنیا يارب  تسا و  هتـساوخ  جـح  نویـسیمک  زا  روظنم  نیا  يارب  هک  تسا  يا  هریل  تسیود  راـبتعا  ندیـسر  رظتنم  ترافـس  نیا  اًـلعف 
لاسرا رد  دـشاب ، رـسیم  هک  يرگید  لحم  ره  زا  ای  جـح  یمئاد  نویـسیمک  يدوجوم  لـحم  زا  هک  تسا  رتهب  دورن ، تسد  زا  تصرف 

يارب ار  سدنهم  ياقآ  ناوتب  هَّللادبعریما ، ترـضحالاو  فرط  زا  هیـصوت ، مکح و  رودص  ضحم  هب  هکلب  ات  دوش  عیرـست  روبزم  هجو 
ملعا رفظم  یهاشنهاش - راتخم  ریزو  .دومن  مازعا  هرونم  هنیدم  هب  قوف  روظنم 

.ددرگ یم  میدقت  یهاشنهاش  رابرد  ترازو  راضحتسا  يارب   1331 / 2 خروم 9 / هرامش 11  هنامرحم  همان  بیقعت  رد  الاب  تشونور 

ملعا رفظم  یهاشنهاش - راتخم  ریزو 
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هجراخ روما  ریزو  زا  لاؤس 

راتـساوخ حرطم و  سلجم  رد  تقو  هجراخ  روما  ریزو  زا  ار  یلاؤس  انـس ، سلجم  روتانـس  يرتفد ، نیتم  رتکد  ياـقآ  ناـمز  نیمه  رد 
رضاح انس  سلجم  رد  .ش  .ه   1331 / 2 خروم 22 / هبنـشود  زور  زین  یمظاک  رتکد  ياقآ  هجراخ ، ریزو  .دوش  یم  نآ  هب  ییوگ  خساپ 

: تسا هدمآ  ریز  دنس  رد  تاحیضوت  نتم  .دنک  یم  هئارا  ار  یتاحیضوت  و 

یسایس لوا  هرادا 

69 هرامش :

31 / 2 / 9 خیرات :

هجراخ روما  ترازو 

ناریا یهاشنهاش  ترافس 

هدج

.دوب هدـمآ  لمع  هب  هجراـخ  روما  ریزو  ياـقآ  باـنج  زا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  روبق  ریمعت  هب  عجار  یلاؤس  انـس  سلجم  زا  ًاریخا 
عالطا يارب  تسا ، هدش  هداد  باب  نیا  رد  انس  سلجم   1331 / 2 هبنشود 22 / زور  هسلج  رد  هک  یخساپ  لماک  نتم  تسویپ  هب  کنیا 

هجراخ روما  ریزو  .دوش  یم  هداتسرف  تسویپ  هب  یهاشنهاش  ترافس  نآ 

هجراخ روما  ترازو 

هدومرف عیقب  رد  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  روبق  عوضوم  رد  يرتفد  نیتـم  رتـکد  ياـقآ  باـنج  مرتـحم  روتانـس  هک  یلاؤس  خـساپ  رد 
مزال دندوب ،
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.مناسرب ضرع  هب  تسا  هدمآ  لمع  هب  هجراخ  روما  ترازو  فرط  زا  نونکات  هک  یتامادقا  رما و  نایرج  زا  يا  هصالخ  دناد  یم 

قباوس هب  قوبـسم  هدـمآ ، لمع  هب  ناریا  تلود  تلم و  فرط  زا  تسا  اه  لاس  هک  يدـنمقالع  زاربا  اب  عیقب  رد  راهطا  همئا  روبق  ریمعت 
رد ناریا  ياـه  یگدـنیامن  .دـشاب  یم  هدوب و  ناریا  تلم  تلود و  ياـضاقت  رظن و  دروم  هراوـمه  روـظنم  نیا  ماـجنا  تسا و  يدـتمم 

یبرع روشک  هبتر  یلاـع  رثؤم و  تاـماقم  اـب  دـنا  هدروآ  تسد  هب  هک  یبساـنم  عقوم  ره  داـیز ، عناوم  تالاکـشا و  دوـجو  اـب  هجراـخ 
روتانـس ياربـک  ترافـس  هرود  رد  هک  تسا  یتامادـقا  هلمج  نم  دـنا ، هدـیدرگ  رکذـتم  ار  عوضوم  تیمها  هتفرگ و  ساـمت  يدوعس 

روما ریزو  هنطلسلا و  بیان  لصیفریما  ترـضحالاو  اب  باب  نیا  رد  هک  یتاقالم  هدمآ و  لمع  هب  رـصم  رد  یتشد  ياقآ  بانج  مرتحم ،
روما ترازو  عالطا  هب  یلصفم  شرازگ  نمض  ار  هدوجوم  تالاکشا  هدروآ و  لمع  هب  لاس 1329  رد  يدوعس  یبرع  روشک  هجراخ 

.دنا هدیناسر  هجراخ 

رودـص هدـج و  هب  دـیدج  راتخمریزو  مازعا  اب  هدـیدرگن و  سویأم  یلبق  ياه  تیقفوم  مدـع  زا  ریخا ، هلاـس  کـی  رد  مه  بناـج  نیا 
ریخا هام  دـنچ  ضرع  رد  يررکم  ياهروتـسد  هدروآ و  لمع  هب  يّدـج  تامادـقا  عیقب ، هکربتم  عاـقب  ریمعت  هراـبرد  همزـال  تاـمیلعت 

.مدومن رداص 

هجراـخ و روـما  ریزو  هنطلــسلا و  بیاـن  لـصیفریما  نیترــضحالاو  اـب  هدـج  رد  ناریا  هدــنیامن  هـک  یتاـقالم  زا  سپ  رخاوا ، نـیا  رد 
تلم و راظتنا  دندروآ و  لمع  هب  يدوعس  یبرع  روشک  ریزو  هَّللادبعریما 
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هقالع تاهجوت و  تامادقا و  نیا  هجیتنرد  دـنا ، هدـیدرگ  رکذـتم  ًادـج  باب  نیا  رد  يدوعـس  یبرع  روشک  يایلوا  زا  ار  ناریا  تلود 
هب مزال  ياهروتـسدو  هدش  لصاح  ییاه  تقفاوم  هدش ، زاربا  رما  نیا  هب  تبـسن  یمالـسا  مهم  لفاحم  زا  يا  هراپ  رد  هک  ییاه  يدـنم 

لمع هب  مزال  مادقا  عیقب  رد  ناب  هیاس  نامتخاس  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  روبق  راوید  ریمعت  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  غالبا  هنیدـمریما 
راذگاو دنـشاب  یم  يوبن  رهطم  مرح  فارطا  هعـسوت  ندرک و  یلاخ  لوغـشم  تسا  یتدم  هک  مرح  هعـسوت  هرادا  هب  عوضوم  دنروآ و 

، روشک نآ  میقم  یناریا  سدنهم  رفن  کی  یتح  دنهد و  ماجنا  زین  ار  عیقب  عوضوم  نیا  دوخ ، رگید  ياهراک  نمض  هک  تسا  هدیدرگ 
.تشاد دهاوخ  تکرش  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  روبق  ریمعت  هرابرد 

رد یهاشنهاش  ترافس  هب  مزال  روتـسد  هتـسنادن و  یفاک  ار  يرـصتخم  ناب  هیاس  داجیا  عیقب و  راوید  ریمعت  هجراخ  روما  ترازو  هتبلا 
زا شیب  عوضوم  تیمها  هب  ار  يدوعـس  یبرع  تلود  مرتحم  يایلوا  هجوت  بیقعت و  ار  دوخ  تارکاذم  تامادقا و  ات  تسا  هداد  هدـج 
مزال عیرس و  هجوت  دشاب  یم  نایناریا  عیشت و  ملاع  نیملسم و  هعماج  ياضاقت  رظن و  دروم  هک  یمادقا  رد  دنیامن  اضاقت  بلج و  شیپ 

.دنراد لوذبم 

هجراخ ریزو  زا  رفنازورف  لاؤس 

: دسرپ یم  انس  سلجم  تسایر  زا  تقو  روتانس  رفنازورف ، ياقآ   1331 / 3 خیرات 28 / رد  ًاددجم 

روما ریزو  ياقآ  يارب  ریز  لاؤس  دییامرف  ررقم  تسا  دنمشهاوخ 
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.دنوش رضاح  انس  سلجم  رد  باوج  يادا  يارب  ات  دوش  لاسرا  هجراخ 

؟ ریخ ای  تسا  هدش  ماجنا  دوب ، هدش  لاؤس  لبق  يدنچ  زین  باب  نیا  رد  هک  هعیش  ماما  راهچ  هکربتم  عاقب  ریمعت  ایآ  لاؤس :

: دهد یم  خساپ  یمظاک  ياقآ  تقو ، هجراخ  ریزو 

نایاقآ هجوت  مناد  یم  مزال  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  روبق  ریمعت  هب  عجار  مرتحم ، روتانـس  رفنازورف ، ياـقآ  باـنج  لاؤس  خـساپ  رد 
، مدومن داریا  يرتفد  نیتم  رتکد  ياقآ  باـنج  لاؤس  خـساپ  رد   1331 / 2 هبنـشود 22 / هسلج  رد  هک  یتانایب  هب  ار  مرتحم  ياـهروتانس 

: منک بلج 

یبرع تلود  مرتـحم  ياـیلوا  تسا ، هدـمآ  لـمع  هب  ریخا  هلاـس  کـی  رد  هـک  یتامادـقا  رثا  رد  هـک  مدـیناسر  ضرع  هـب  عـقوم  نآ  رد 
لمع هب  مزال  مادـقا  عیقب  رد  ناب  هیاـس  ناـمتخاس  مالـسلا و  مهیلع  راـهطا  همئا  روبق  راوید  ریمعت  رد  هک  دـنا  هدرک  تقفاوم  يدوعس ،

الاح .دشاب  هدش  لصاح  نآ  زا  یفارـصنا  ات  هدوبن  نیب  رد  عیقب  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  روبق  يانب  دیدجت  زا  تبحـص  دـنروآ و 
هکنیا زج  دنـشاب ، هدرک  يزیمآ  هغلابم  تاراهظا  قارع ، رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  ییامندوخ ، رهاظت و  يارب  یلوؤسم  ریغ  صاخـشا  رگا 

لیبق نیا  رد  هراومه  تسا  رتهب  بناج  نیا  رظن  هب  اذـل  درادـن و  هتـشادن و  يرگید  هجیتن  دنـشاب ، هدز  همدـص  روظنم ، لصا  يارجا  هب 
هجراخ ترازو  زا  دـشاب  مزال  هک  مه  یحیـضوت  هنوگره  هدومرف و  هجوت  لوؤسم  تاماقم  تاراـهظا  تاـنایب و  هب  تبـسن  طـقف  روما 

.ددرگن داجیا  نارگید  زیمآ  هغلابم  تاراهظا  زا  یمهافت  ءوس  هدشن و  لصاح  عوضوم  لصا  رد  یماهبا  ات  دنهاوخب  هطوبرم 
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يدّکؤم دیدج و  تاروتـسد  زین  ًاریخا  هک  مناسر  یم  مرتحم  نایاقآ  ضرع  هب  دوخ ، یلبق  تاحیـضوت  دـییأت  رد  الاب  بتارم  ضرع  اب 
رد رما  نیا  ماجنا  لصاح و  یـشخب  تیاضر  هجیتن  تسا  راودـیما  هدـش و  رداص  هدـج  رد  یهاشنهاش  ترافـس  هب  روظنم  ماجنا  يارب 

.دوشب هنیمز  نیا  رد  يرت  مهم  ياه  تیقفوم  ساسا  هیاپ و  هدنیآ 

لصیف ریما  اب  ملعا  ددجم  رادید 

لیلد هب  هک  زاجح  هنطلسلا  بیان  لصیف ، ریما  اب  تاقالم  هب  مادقا  رگید  راب   31 / 4 خیرات 10 / رد  یهاشنهاش ، راتخم  ریزو  ملعا  رفظم 
: دسیون یم  دوخ  شرازگ  رد  دیامن و  یم  هدرب ، رس  هب  فئاط  رد  امرگ  لصف 

هیاس نامتخاس  عوضوم  هب  هل  مظعم  هجوت  بلج  دیدجت  يارب  زین  هشبح و  هب  ترفاسم  تبـسانم  هب  یظفاحادـخ  يارب  مه  بناج ، نیا 
هب  1331 / 3 خروم 31 / هرامـش 1778  هناـمرحم  هماـن  قبط  دـیاب  هک  یتوعد  عوضوم  رد  هرکاذـم  يارب  نینچمه  عیقب ، راوید  ناـب و 
هب دـید  مزال  دـیآ ...  لـمع  هب  ناریا  هب  ترفاـسم  يارب  هل  مظعم  زا  ریزو ، تسخن  قدـصم ، رتکد  ياـقآ  باـنج  فرط  زا  یگدـنیامن 

 .... دنک تاقالم  ار  هل  مظعم  دورب و  فئاط 

راک نایاپ 

فعض تّوق و  اب  ار  ناگتشذگ  ياه  شالت  زین  يدعب  تارفن  دننک و  یم  رییغت  ارفـس  دبای ، یم  همادا  نانچمه  اهوگتفگ  اه و  تاقالم 
لابند
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اب زین  ار  عیقب  ياـهورهار  هدومن و  ثادـحا  یناـب  هیاـس  عـیقب  همئا  روـبق  یکیدزن  رد  ریخا  ياـهلاس  رد  هرخـالاب  هکنآ  اـت  دـنیامن ، یم 
ناماما و روبق  يانب  دـیدجت  زا  نکیل  تسا ، هدـش  يزاسزاب  زین  عیقب  ولج  هطوحم  راوید و  دـنا ، هدرک  شرف  ینامیـس  ياه  کـییازوم 

.تسین يربخ  عیقب  رد  نوفدم  ياه  تیصخش  روبق  يزاسزاب 

ریز رد  یمالسا  بهاذم  مارتحا  دروم  ياه  هرهچ  مالـسا و  ردص  نانیرفآ  راختفا  زا  يرایـسب  روبق  هعیـش و  ماما  راهچ  روبق  نونکا  مه 
.دیامن یم  توعد  یشیدنا  هراچ  هب  ار  همه  دنک و  یم  وربور  دیدش  ّرثأت  اب  ار  يرئاز  ره  دراد و  رارق  ناراب  داب و  ضرعم  رد  باتفآ و 

مادقا لکشم  نیا  لح  يارب  یمالسا  ياه  هورگ  بازحا و  یمالسا و  بهاذم  ناوریپ  یمامت  یمالـسا ، ياهروشک  ياسؤر  هکنآ  دیما 
رد هنادواج  رثا  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هدومن ، جراخ  هنابیرغ  تلاح  نیا  زا  ار  عیقب  رتعیرـس  هچ  ره  دـنهاوخب  يدوعـس  نادرمتلود  زا  و 

.دیامن يرادساپ  ایحا و  مالسا  خیرات 

دانـسا  » باتک زا  لقن  هب  زین  ار  رگید  دنـس  دنچ  دنـشاب ، یم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  شهوژپ  قیقحت و  هب  لیام  هک  یناسک  يارب  نایاپ  رد 
: میامن یم  لقن  هدیدرگ ، نیودت  هیهت و  ققحم  یلع  ياقآ  ششوک  هب  هک  يدوعس » ناتسبرع  ناریا و  طباور 

1322 / 6 / 24 دنس : خیرات 

هرهاق رد  ناریا  ترافس  هدنتسرف :

هجراخ روما  ترازو  هدنریگ :

دانسا تیاور  هب  عیقب  يزاس  زاب  www.Ghaemiyeh.comبیرخت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


148 ص :

عیقب هکربتم  عاقب  هینبا و  ریمعت  عوضوم :

هنامرحم  135 هرمن :

هجراخ روما  ترازو 

یمق هَّللا  تیآ  ترـضح  ياعدتـسا  صوصخ  رد  یهاشنهاش  رابرد  ترازو  همان  تشونور  اب   1322 / 5 خروم 20 / هرامش 2100  همان 
دوب مولعم  هک  نیا  دوجو  اب  .دیـسر  هرونم  هنیدـم  هکربتم  عاقب  هینبا و  ریمعت  هب  عجار  یهاشنهاش ، نویاـمه  ترـضح  یلعا  هاگـشیپ  زا 
نیا رد  ردـقره  هک  نیا  لایخ  هب  دـنک ، یمن  تقفاوم  یمق  هَّللاهیآ  ترـضح  روظنم  قباطم  اضاقت  نیا  ماجنا  اـب  يدوعـس  یبرع  تلود 

رادراک دوش ، یم  یلمع  يا  هزادنا  ات  املع  نایاقآ  روظنم  دبای ، يدوبهب  روبزم  هکربتم  عاقب  روبق و  تیعضو  دوش و  تفرـشیپ  عوضوم 
يدوعـس و یبرع  روشک  ناریا و  نیب  هنـسح  طباور  هب  عجار  یبساـنم  همدـقم  رکذ  زا  سپ  تاـقالم و  ار  يدوعـس (1)  یبرع  ترافس 

هبعک هک  همظعم  هکم  هب  نایناریا  هداعلا  قوف  هقالع  یگتـسبمه و  حیرـشت  هداد و  طابترا  مه  هب  ار  ردارب  تلم  ود  هک  تیمالـسا  هطبار 
: مدومن راهظا  زاغآ و  ار  بلطم  تساجنآ ، رد  مالسا  ربمغیپ  ترضح  دقرم  هک  هرونم  هنیدم  هب  تسا و  ناناملسم  مامت 

دیدرگ ناریو  دوب  عیقب  روبق  يور  هک  يا  هینبا  زاجح ، هب  دوعسلا  نبا  کلم  ترضح  یلعا  دورو  زاغآ  رد  دیراد  عالطا  هک  يروط  هب 
نیا و 

[. تسا هدمآدنس  هیشاح  رد  حیضوت   ] تسا یبصعتم  یباهو  يدجن و  يودب  یصخش  هک  . 1 - 1
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تمـالع و چـیه  ددرگ و  دوباـن  یلک  هب  رورم  هب  هک  دور  یم  نآ  میب  تسا ، ناـیملاع  راـختفا  مالـسا و  ناـگرزب  هـب  قـلعتم  هـک  روـبق 
هیاـم یلیخ  دـیامن ، تقفاوـم  يدوعـس  یبرع  تلود  رگا  .درادـن  دـیامن  زیاـمتم  صخـشم و  روـبق  ریاـس  زا  ار  اـه  نآ  هک  یتاصخـشم 

.دنیامن ریمعت  ار  هکربتم  نکاما  نیا  هک  دوب  دهاوخ  نایناریا  مامت  ناریا و  تلود  يدنسرخ 

: هک تشاد  راهظا  هدربمان 

و درک ) داریا  دوخ  تاراهظا  دـییأت  رد  مه  یثیداحا  ! ) تسا عرـش  فالخرب  عونمم و  هحیحـص  ثیداحا  قباـطم  روبق  يور  هینبا  ياـنب 
هک تسین  يدروم  اذـل  تسا ، یـصاخشا  هچ  هب  قلعتم  روبق  هک  تسا  فورعم  هدـش و  ینیچ  گنـس  روـبق  نیا  رود  هوـالع ، هب  تفگ 

! دوش یمادقا  روبق  ریاس  زا  روبزم  روبق  صیخشت  يارب 

نآ رماوا  عیطم  عرـش و  دنبیاپ  اًلماک  هک  زین  ناریا  تلود  دوش ، ارجا  اًلماک  دیاب  عرـش  رماوا  اضاقت  نیا  يارجا  رد  هتبلا  متفگ  خساپ  رد 
.دیامن یمن  عرش  فلاخم  ياضاقت  تقو  چیه  دشاب ، یم 

املع نیب  ییاه  هیرظن  فالتخا  تسا  نکمم  یعرف  روما  هب  عجار  یلو  تسین ، فلتخم  بهاذـم  نیب  یفـالتخا  مالـسا  ساـسا  رد  هتبلا 
، رظن فالتخا  نیا  هجیتنرد  تسا و  توافتم  رظن  زین  يوبن  ثیداـحا  تحـص  مدـع  اـی  تحـص و  صیخـشت  رد  دـشاب و  هتـشاد  دوجو 

فلاخم ناگرزب  روبق  يور  ار  هینبا  يانب  ناتسناغفا  هیروس و  ناریا و  قارع و  رصم و  ناناملـسم  دننام  ملاع ، ناناملـسم  مظعا  تمـسق 
.دوشن قارغا  سیدقت  لیلجت و  رد  دهد  یم  هزاجا  عرش  هک  نآ  زا  شیب  روبزم  روبق  هب  تبسن  هک  نیا  رب  طورشم  دنناد ، یمن  عرش 
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روبزم روبق  يور  رد  يرصتخم  يانب  اب  هک  تسا  نآ  یلصا  دصقم  ددرگ ، صاخـشا  رازم  روبق  هک  تسین  نیا  اضاقت  نیا  زا  ام  روظنم 
خیراـت اًـلعف  نوچ  هتبلا  .دوش  يریگولج  روبق  ناـبحاص  ندـیدرگ  لوهجم  رثا و  نادـقف  زا  روبق  ناـبحاص  رکذ  اـه و  نآ  صیخـشت  و 
نابحاص صخـشم و  روبق  تسا و  هتـشذگن  نآ  ندـش  ناریو  زا  لاـس  دـنچ  زا  شیب  تسا و  کـیدزن  روبزم  روبق  يور  رب  هینبا  دوجو 

.ددرگ وحم  اهرظن  زا  عوضوم  نیا  تسا  نکمم  مایا  يدامتم  هب  یلو  دنشاب ، یم  ناگمه  فورعم  روبق 

: تفگ خساپ  رد  يدوعس  رادراک 

هب روبق  صیخـشت  هک  دومن  هفاضا  دوش و  یم  تقفاوم  یهاشنهاش  تلود  ياضاقت  ماجنا  رد  دـهد  هزاجا  عرـش  هک  ییاج  نآ  اـت  هتبلا 
یمسر بهذم  هک  یباهو  بهذم  قباطم  نآ  زا  شیب  یلو  درادن ، یعنام  ًاعرش  ربق  گنس  ندراذگ  نآ و  فارطا  ینیچ  گنس  هلیـسو 

دوخ هنیزه  هب  دهد  یم  هزاجا  عرـش  هک  يدودـح  ات  مه  رما  نیا  يارجا  لاح  ره  رد  دـشاب و  یم  عونمم  تسا  يدوعـس  یبرع  تلود 
.دننکب ار  راک  نیا  دوخ  هنیزه  هب  نیریاس  دنهد  یمن  هزاجا  هجو  چیه  هب  دش و  دهاوخ  ماجنا  يدوعس  یبرع  تلود 

هلیسو هب  هک  دوش  هتشون  يدوعـس  یبرع  ترافـس  هب  یبتک  تشاددای  باب  نیا  رد  دش  رارق  بناج  نیا  رارـصا  تارکاذم و  همتاخ  رد 
.دنیامن غالبا  يدوعس  یبرع  هجراخ  ترازو  هب  یضتقم 

هب ًاصخـش  لاسما  هک  دـنیامرف  تقفاوم  رگا  دـیایب ، تسد  هب  هجیتن  بیترت  نیا  هب  منک  یمن  روصت  .دـیدرگ  لاـسرا  هیهت و  تشادداـی 
زاجح
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تـسا ردـپ  زا  رت  نشور  شراکفا  يردـق  هک  زاجح  هجراخ  ریزو  هنطلـسلا و  بیان  لـصیفریما  اـب  تسا  نکمم  موش ، فرـشم  هکم  و 
.دیآ تسد  هب  هجیتن  هَّللا  نوعب  دیاش  .میامنب  یتارکاذم 

.دوش هلاوح  یفاک  ترفاسم  رابتعا  تقو  زا  لبق  دیاب  ددرگ ، بیوصت  بناج  نیا  نتفر  رگا 

ناریا ریبک  ریفس 

مج دومحم 

1322 / 7 / 6 دنس : خیرات 

هرهاق رد  ناریا  ترافس  هدنتسرف :

هجراخ روما  ترازو  هدنریگ :

عیقب روبق  ریمعت  دروم  رد  دوعسلا  نبا  هدعو  يریگیپ  عوضوم :

هنامرحم  140 هرمن :

هجراخ روما  ترازو 

یلعا هاگـشیپ  زا  یمق  هَّللا  تیآ  ترـضح  ياعدتـسا  هب  عجار   1322 / 6 هخروم 24 / زاجح  هناـمرحم  هرامـش 135  شرازگ  وریپ  رد 
: دراد یم  راعشا  هرونم  هنیدم  هکربتم  عاقب  هینبا و  ریمعت  هرابرد  یهاشنهاش  نویامه  ترضح 

یعقوم رد  اج  نآ  رد  هکربتم  عاقب  زا  یضعب  ندومن  ناریو  ربخ  لوصو  هکم و  هب  اه  یباهو  دورو  زا  سپ  دنراد  یهگآ  هک  يروط  هب 
گنج نیسح  فیرش  دنزرف  یلع  کلم  دوعسلا و  نبا  ناطلس  نیب  زونه  هک 
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هب یگدیـسر  يارب  یهاشنهاش  تلود  فرط  زا  رـصم ، رد  یهاشنهاش  تلود  راـتخم  ریزو  لـالج ، راـفغ  ياـقآ  باـنج  تشاد ، همادا 
هب هک  ترافـس  نیا  تابـساحم  رومأم  هناتـسلگ  اضردـمحم  ياقآ  دـش ، زاجح  هب  ترفاسم  رومأم  همزال ، تارکاذـم  يارجا  عاضوا و 

دراد رطاخ  رد  هک  يروط  هب  دراد ، یم  راهظا  دـندوب  هدومن  ترفاسم  زاجح  هب  لالج  ياقآ  بانج  تبحاصم  رد  یبرع  مجرتم  تمس 
هناـخ ربق و   ) هکربتم عاـقب  زا  یـضعب  هک  ناـیباهو  راـتفر  زا  دوعـسلا  نبا  ناطلـس  باـب ، نیا  رد  داـیز  تارکاذـم  زا  سپ  عقوم  نآ  رد 
ریمعت هب  لیام  یهاشنهاش  تلود  رگا  هک  دندوب  هداد  هدعو  هدومن و  یهاوخرذـع  دـندوب  هدرک  بارخ  ار  هریغ ) هجیدـخ و  ترـضح 

.دیامنن تعنامم  دشاب  اه  یبارخ 

عقوم نآ  رد  هک  يولهپ  سدقا  ترـضحالاو  هب  باطخ  دوعـسلا  نبا  تالـسارم  نیع  دوش  یم  هدـیمهف  رما  هدـنورپ  زا  هک  يرارق  هب  و 
هدش هداتـسرف  هجراخ  روما  ترازو  هب  هام 1304  نابآ  هخروم 27  هرامش 230  شرازگ  تسویپ  هب  دنتشاد  ار  یمظع  تنطلـس  تباین 

( .ددرگ یم  میدقت  تسویپ  هب  یهگآ  دیزم  يارب  روبزم  همان  تشونور   ) تسا

یتروص رد  ات  دنیامرف  لاسرا  ترافـس  نیا  هب  هیهت و  هدربمان  تابتاکم  زا  یتشونور  هدوجوم ، ياه  هدنورپ  هب  هعجارم  اب  تسا  ینمتم 
.دهد رارق  هدافتسا  دروم  دشاب  تسد  رد  دوعسلا  نبا  کلم  ياه  هدعو  هب  عجار  یحیحص  كردم  ًاتقیقح  هک 

ریبک ریفس 
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1332 / 10 / 23 دنس : خیرات 

هجراخ روما  ریزو  هدنتسرف :

هدج یچارک - هرهاق - رد  ناریا  ياه  هناخ  ترافس  هدنریگ :

عیقب روبق  ریمعت  هب  طوبرم  رابخا  باب  رد  مالعتسا  عوضوم :

38716 / 3074 هرمن :

هرهاق ناریا - یهاشنهاش  ياربک  ترافس 

یچارک ناریا - یهاشنهاش  ياربک  ترافس 

هدج ناریا - یهاشنهاش  ياربک  ترافس 

هلیـسو ره  هب  دنیامن  یم  شـشوک  تسا  اه  لاس  ناریا  روشک  ًاصوصخم  یمالـسا و  ياهروشک  هیلک  دـنراد  راضحتـسا  هک  يروط  هب 
، دـنا هدومن  تقفاوم  نآ  اب  يدوعـس  ناتـسبرع  روشک  يایلوا  اًلبق  هک  یتروص  هب  هنیدـم  رهـش  رد  هکربتم  عاقب  نامتخاس  دوش ، نکمم 

هشیمه يدوعـس  ناتـسبرع  روشک  يایلوا  یلو  .ددرگ  ماجنا  نآ  فارطا  رد  ناب  هیاس  کی  عیقب و  هطوحم  رد  دجـسم  کی  يانب  ینعی 
هزاجا یمالـسا  ياهروشک  ریاس  هب  دـنا  هدـش  رـضاح  هن  هدومن و  عورـش  ار  نامتخاس  نیا  ناشدوخ  هن  هدـنارذگ ، هحماسم  للعت و  هب 

.دنیامن عورش  روکذم  وحن  هب  ار  نامتخاس  ناشدوخ  جرخ  هب  ًامیقتسم و  دنهد 

روشک ياـیلوا  ناتـسناغفا و  روشک  ریزو  تسخن  نیب  هک  یتاـقالم  رد  دیـسر  عـالطا  دـیارج  ياـه  يرازگربـخ  زا  رتاوت  روط  هب  ًاریخا 
، تسا هداد  يور  هتشذگ  لاس  جح  عقوم  رد  يدوعس  ناتسبرع 
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رظنریز ار  روشک  روما  تنطلس  تباین  دهع و  تیالو  تمِس  اب  عقوم  نآ  رد  هک  يدوعس  ناتـسبرع  روشک  هاشداپ  یلعف  ترـضح  یلعا 
.دنهد ماجنا  ار  روظنم  نیا  هک  دنا  هداد  هدعو  ًاحیرص  ریزو  تسخن  ياقآ  بانج  هب  هتشاد 

هب هداد و  ناریا  یهاشنهاش  تلود  ناگدنیامن  هب  دعاسم  دیعاوم  يدوعس  ناتـسبرع  روشک  يایلوا  ررکم  مه ، هقباس  تاونـس  رد  نوچ 
دنا و هدومنن  یلمع  ار  کی  چیه  نونکات  یلو  هداد ، دعاسم  هدعو  دنا  هدومن  يراهظا  دروم  نیا  رد  هک  مه  یمالـسا  ياهروشک  ریاس 
رد هدروآ ، لمع  هب  قیمع  تاـقیقحت  تسا ، نکمم  هک  یماـقم  ره  زا  تسا  دنمـشهاوخ  نیارباـنب  .تسا  هدوب  حـماست  اـه  نآ  دوصقم 

رگا دییامرف و  مالعا  ار  بتارم  دـنیامن ، یلمع  ار  دوصقم  نیا  افو و  دوخ  لوق  هب  يدوعـس  ناتـسبرع  روشک  يایلوا  ًاعقاو  هک  یتروص 
.دنیامرف مالعا  مولعم و  ار  بلطم  دننارذگب ، للعت  حماست و  هب  هتشذگ  دننام  مه  راب  نیا  دنا  هتساوخ  قباس  ياه  لوق  تادهعت و  لثم 

هجراخ روما  ریزو  فاراپ :

: هیشاح

بانج لزنم  رد  يرون  هَّللا  تیآ  روضح  اب  قباـس و  ياـضعا  زا  هداـعلا  قوف  روط  هب  هک  جـح  یمئاد  نویـسیمک   ] نویـسیمک هسلج  رد 
.دیآ لمع  هب  قیقحت  نیا  هک  دمآ  لمع  هب  تقفاوم  دیدرگ  لیکشت  ياقآ ]...[ 
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1341 / 7 / 21 دنس : خیرات 

هدج رد  ناریا  ترافس  هدنتسرف :

هجراخ روما  ترازو  هدنریگ :

عیقب همئا  روبق  حیرض  عوضوم :

1039 هرمن :

هجراخ روما  ترازو 

یسایس لوا  هرادا 

دروم رد  نآ  همیمـض  نیما ، نیـسح  ياقآ  بانج  هماـن  تشونور  1340 و  / 12 خروم 19 /  22689 / 3843 هرامـش 1 / همان  هب  فطع 
لمح هرونم  هنیدم  هب  هک  مالسلا  مهیلع  عیقب  همئا  روبق  تهج  هنطلـسلا ) نیما  جاح   ) یلعدمحم موحرم  ناشیا  ردپ  ًاقباس  هک  یحیرض 

: دهد یم  راعشا  تمحز  دنا  هتشاد  هاگن  یلحم  رد  يروآ و  عمج  ار  نآ  يدوعس  یتلود  تاماقم  فرط  زا  ًادعب  هدیدرگ و  بصن  و 

هرونم هنیدم  رد  یناریا  جاجح  هاگـشیاسآ  یلوتم  یناریا و  جاجح  لیلد  راطع ، یفطـصم  دیـس  ياقآ  زا  ًابتک  ار  عوضوم  اربک  ترافس 
تسا هیلاراشم  فرـصت  رد  ملاس  حیحـص و  حیرـض  دنا ، هتـشاد  هام 1341  رویرهـش  خروم 12  دوخ  هماـن  رد  نیما  نیـسح  ياـقآ  هک 

.دراد رضحتسم  ار  اربک  ترافس  نیا  رما  نایرج  زا  رتدوز  هچره  دش  دیکأت  مه  هبترم  دنچ  قیقحت و 

هظحالم هک  نانچ  .ددرگ  یم  دافیا  تسویپ  هب  راضحتسا  دیزم  يارب  نآ  تشونور  همجرت و  هک  هدیسر  هدربمان  زا  خساپ  نونکا 
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.تسا هدرک  یعالطا  یب  راهظا  یلک  هب  عوضوم  نیا  زا  راطع  یفطصم  دیس  دنیامرف ، یم 

بیرق نیدلاءایض  ریبک - ریفس 

49 / 11 / 27 دنس : خیرات 

یسایس لوا  هرادا  هدنتسرف :

هجراخ روما  ترازو  رد  لوؤسم  تاماقم  هدنریگ :

عیقب روبق  ریمعت  هرابرد  ناریا  رد  ناتسبرع  ترافس  نزیار  اب  هرکاذم  عوضوم :

: هرمن

شرازگ

رد ناتـسکاپ  نویناـحور  زا  یعمج  ياـضاقت  نوـماریپ  يدوعـس  ترافـس  تاـماقم  اـب  هرکاذـم  هـب  رئاد  یلاـعبانج ، روتـسد  يارجا  رد 
هب انس  سلجم  مرتحم  تسایر   49 / 11 خروم 22 / هرامـش 10651  هموقرم  عوضوم  ، ) عیقبلاهنج رد  راـهطا  همئا  روبق  میمرت  صوصخ 

: دهد یم  راضحتسا  هجراخ ) روما  ریزو  ياقآ  بانج  ناونع 

دـش و هدـناوخارف  هجراخ  روما  ترازو  هب  ترافـس  نآ  نزیار  لیقعلا ، زیزعلادـبع  ياقآ  يدوعـس ، ناتـسبرع  ریفـس  تبیغ  هب  هجوتاـب 
.دومن تاقالم  بناج  نیا  اب  زورما  حبص   11 تعاس 30 /

نزیار هب  عیقب  رهطم  هضور  میمرت  موزل  صوصخرد  ناتسکاپ  ناریا و  تیناحور  هعماج  هعیش و  ياملع  تایرظن  تاقالم  نیا  رد 

دانسا تیاور  هب  عیقب  يزاس  زاب  www.Ghaemiyeh.comبیرخت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


157 ص :

یبلق تساوخ  عیقب ، رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  روبق  هکربتم و  عاقب  ریمعت  هزاجا  رودـص  هک  دـیدرگ  ناـشنرطاخ  غـالبا و  يدوعس 
.دزاس یم  راد  هحیرج  ار  هعیش  اه  نویلیم  بولق  عیقب  هضور  ینونک  عضو  اریز  تسا ، عیشت  ملاع 

: تفگ لیقعلا  ياقآ 

یتمـالع گنـس و  هاـگراب و  هعقب و  روبق ، يور  یلو  تسا ، یچ  تفاـظن  بقارم و  رومأـم  راوید و  رد و  ياراد  عـیقب  رهطم  ناتـسربق  »
« .تسا یباهو  هقرف  نییآ  ياضتقم  هب  نیا  درادن و  رارق  تسا  نایعیش  تساوخ  هک  نانچ 

هب دنـشاب ، حطـس  مه  نیمز  اب  دـیاب  اهربق  تسا و  مارح  روبق  يور  ناشن  مان و  تمـالع و  نتـشاذگ  یباـهو  نییآ  رد  : » دوزفا هدربماـن 
مولعم مه  يدوعس  ناتـسبرع  روشک  سـسؤم  دوعـس  نب  زیزعلادبع  کلم  دیقف  ترـضح  یلعا  ربق  یتح  رـضاح  لاح  رد  تهج  نیمه 
بیترت نیمه  هب  تسا و  ناشن  مان و  یب  اریز  تسین ، مولعم  ناشیا  ربق  اما  تسا ، مولعم  دنا  هدش  نفد  نآ  رد  هک  یناتسربق  هتبلا  تسین ،

.یباهو بهذم  ناوریپ  ریاس  عضو  تسا 

تفلاخم و اب  دروم  نیا  رد  یمادـقا  هنوگره  اریز  دـشاب ، رـسیم  هعیـش  نویناحور  هعماج  ياضاقت  ماجنا  هک  دور  یمن  نامگ  نیارباـنب 
« .دش دهاوخ  هجاوم  یباهو  ياملع  دیدش  لمعلا  سکع 

: دوزفا يدوعس  ترافس  نزیار 

نویناحور فرط  زا  ییاضاقت  نینچ  هک  تسین  راب  نیلوا  نیا  »
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زا دروم  نیا  رد  یتشاددای  رگا  کلذ  عم  تسا ، هدـیدرگن  روسیم  اضاقت  نیا  لاـبق  رد  یمادـقا  هاـگ  چـیه  یلو  دوش ، یم  ناونع  هعیش 
« .دوب دهاوخن  تبثم  نآ  خساپ  اما  درک  میهاوخ  سکعنم  هطوبرم  تاماقم  هب  دوش ، هداد  ترافس  هب  هجراخ  روما  ترازو  فرط 

: مدش رکذتم  بناج  نیا 

حرطم هاگراب  هعقب و  داجیا  هلأسم  دـننک و  یم  تبحـص  نآ  میمرت  ریمعت و  موزل  عیقب و  رهطم  هضور  ندوب  هبورخم  زا  هعیـش  ياملع  »
« .تسین

دراد یچ  تفاظن  رومأم  اهراوید ، رد و  متفگ  هک  روط  نامه  تسین و  هبورخم  هجو  چـیه  هب  عیقب  ناتـسربق  : » داد باوج  لیقعلا  ياقآ 
تریاغم اه  یباهو  تادـقتعم  اب  هک  تسا  يرما  نیا  دـنراد و  ار  روبق  عضو  رد  فرـصت  دـصق  میمرت ، ریمعت و  شـشوپ  رد  نایعیـش  و 

« .مینک یم  سکعنم  دوخ  عوبتم  تاماقم  هب  ام  دیتسرفب  یتشاددای  دروم  نیا  رد  رگا  متفگ  هک  روط  نامه  یلو  دراد ،

ترافـس و نزیار  نخـس  تشادرب  زا  یلو  دراد ، عوبتم  ترازو  مرتـحم  ياـیلوا  رظن  هب  یگتـسب  دروم  نیا  رد  تشادداـی  رودـص  هتبلا 
.دوب دهاوخن  بترتم  نآ  رب  یتبثم  هجیتن  هک  دیآ  یمرب  نینچ  رما  هقباس 

.تسا شرازگ  نیا  مضنم  رما  هقباس 

مارتحا اب 

یسایس لوا  هرادا  تسرپرس 

یمساق

ینایاپ هتکن 
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نیا هتفای و  همادا  هتـسویپ  نونکات  نامزرید  زا  عیقب  يزاسزاب  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  هعیـش و  ناگرزب  ناملاع و  شـالت 
هک هنوگنآ  نامز ، نیا  ات  هنافسأتم  نکیل  تسا ، هدش  حرطم  ناتسبرع  ناریا و  ِروشک  ود  ِنارس  یـسایس  ياهوگتفگ  رد  اهراب  عوضوم 
نآ ات  .دنا  هدوزفا  ناش  یبیرخت  تامادقا  رب  هدیزرو ، رارصا  شیوخ  دیاقع  هب  تبـسن  نانچمه  نایباهو  هتـشادن و  یپ  رد  يریثأت  دیاب 

تشپ عیقب و  يدورو  رد  لباقم  یناقوف و  تمـسق  هب  ناوناب  نتفر  زا  اه ، هلپ  ولج  يزلف  ِرد  نتـشاذگ  اب  ریخا ، لاس  ود  یکی  رد  هک  اج 
ندناوخ ترایز  نتسشن و  زا  عنام  عیقب ، لباقم  ِیناتحت  تمـسق  رد  یماظن  ياهورین  رارقتـسا  اب  دننک و  یم  يریگولج  نآ  ياه  هرجنپ 

.دنوش یم  نارئاز 

نیهوت و دروم  ار  نارئاز  تکازن ، بدا و  زا  جراخ  یظافلا  اب  عیقب ، روبق  رانک  رد  لهاج  رـصانع  يدادـعت  ندرامگ  اـب  رگید  يوس  زا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  یسأت  اب  هک  تسا  یناسک  یتحاران  ضغب و  شیازفا  يارب  يا  هلیسو  دوخ  نیا  دنهد و  یم  رارق  ازهتـسا 

.دنریگب وگلا  عیقب  رد  ناگدش  نوفدم  زا  هدش و  انشآ  مالسا  ردص  ياه  هرهچ  اب  ات  دنور  یم  عیقب  ناتسربق  ترایز  هب  هلآ 

بجاو ار  عیقب  روبق  يور  رب  انب  ثادحا  يزاسزاب و  هلأسم  دـیلقت  ماظع  عجارم  زا  یهورگ  هک  تسا  یلاح  رد  همه ، نیا  تسا  ینتفگ 
مادقا روبق  يور  رب  انب  تخاس  هب  تبسن  زیمآ  تملاسم  ياه  شور  اب  مالسلا و  هیلع  ماما  مهس  زا  هدافتـسا  اب  دنا  هداد  هزاجا  هتـسناد و 

.دوش
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؟ تسا مزال  مالـسلا  مهیلع  عیقب  همئا  روبق  يزاسزاب  يارب  شـالت  اـیآ  هک : شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  دـیلقت  ماـظع  عجارم  زا  یهورگ 
: دنا هدومرف  نینچ 

.تسا بجاو  ناناملسم  همه  رب  هکلب  تسین  نآ  رد  یلاکشا  دشاب  زیمآ  تملاسم  لکش  هب  شالت  رگا  ینارکنل : لضاف  هَّللا  تیآ 

.تسا (1) ییافک  بجاو  مالسلا  مهیلع  عیقب  همئا  روبق  يانب  يارب  شالت  يزاریش : مراکم  هَّللا  تیآ 

يانب دیدجت  تهج  رد  شالت  نآ و  ظفح  تسا و  مالسا  رئاعش  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  روبق  يانب  دیدجت  یناگیاپلگ : یفاص  هَّللا  تیآ 
.تسا تابجاو  زا  نآ 

.تسا زیاج  عیقب  همئا  روبق  يانب  رد  یعرش  مکاح  نذا  اب  هیعرش  قوقح  فرص  یناتسیس : هَّللا  تیآ 

يارب شـشوک  دراد  ناکما  هک  رادـقم  ره  سپ  هدوب ، یهلا  رئاعـش  میظعت  زا  شالت ، نیا  کش  نودـب  يرئاح : مظاـک  دیـس  هَّللا  تیآ 
.تسا راوازس  عیقب  تخاس 

رانک رد  دوش و  يزاسزاب  ناناملـسم  نأش  روخ  رد  اـبیز و  یلکـش  هب  عیقب  دـبای و  قّقحت  ناناملـسم  تساوخ  نیا  يزور  هک  نآ  دـیما 
.دشخردب ینیگن  نانوچ  ادخ  یمارگ  ربمایپ  ینارون  زبس و  دبنگ 

.دنا هتسناد  زیاج  يزاسزاب ، نیا  رد  لداع  دهتجم  تراظنو  فارشا  اب  ار  یعرش  قوقح  فرصم  ناشیا  نمض ، رد  . 1 - 1
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ریوصت 1

ریواصت

عیقب یلصا  رد 

ریوصت 2

عیقب یمیدق  هرجنپ 
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ریوصت 3

عیقب ناتسربق  یمیدق  يامن 

ریوصت 4

عیقب ناتسربق  یلخاد  يامن 
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163 ص :

ریوصت 5

عیقب ناتسربق  هتشذگ  تیعضو 

ریوصت 6

عیقب روبق  هاگراب  هّبق و 
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164 ص :

ریوصت 7

عیقب روبق  یلخاد  يامن 

ریوصت 8

عیقب روبق  یلخاد  تیعضو 
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165 ص :

ریوصت 9

عیقب ءارضخ و  دبنگ  يامن 

ریوصت 10

هناقشاع ترایز 
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166 ص :

ریوصت 11

عیقب ياه  هلپ  هتسب  رد 

ریوصت 12

عیقب نارتوبک 
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167 ص :

ریوصت 13

ترایز قشع 

ریوصت 14

عیقب نابیاس 
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168 ص :

ریوصت 15

عیقب تبرغ 

ریوصت 16

عیقب تیمولظم 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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